PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POÍTICAS PÚBLICAS, ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO –IE/UFRJ

Calendário do Exame de Seleção do Mestrado do PPED 2012 para
ingresso em 2013
1. Inscrições:
Secretaria do PPED/IE de 10h00 às 16h00 horas.
De 06 de agosto de 2012 a 28 de setembro de 2012.

2. Divulgação das candidaturas homologadas:
5 de outubro de 2012
3. Prova de proficiência em língua inglesa:
22 de outubro de 2012 das 14 às 16 horas
4. Prova escrita:
23 de outubro de 2012 das 9 às 13 horas
4. Divulgação dos resultados da prova de língua inglesa:
9 de novembro de 2012.
5. Divulgação dos resultados da prova escrita:
26 de novembro de 2012
6. Prova oral:
Dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2012
7. Divulgação dos resultados finais da seleção do mestrado
17 de dezembro de 2012.
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS,
ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO- PPED
Bibliografia da Prova de Seleção Mestrado PPED 2012 Ingresso em 2013
A prova de mestrado é dividida em duas partes - geral e específica – às quais
corresponde a bibliografia abaixo indicada.
Parte geral: o candidato responde uma questão
Parte específica: o candidato responde duas questões

Parte Geral:
EVANS P, Autonomia e Parceria. Estados e Transformação Industrial. Rio de
Janeiro: Editora da UFRJ,2004. Caps 2 e 3, p.49 a 109
SCHUMPETER, J. Capitalismo, Socialismo, Democracia. Zahar, Rio de
Janeiro. Caps. VII, X e XI.
BLOCK, F. Introduction to The Great Transformation by Karl Polanyi. In:
POLANYI, K. The Great Transformation. Boston, MA: Beacon Press, 2001.

Parte Específica:
1.Área de Concentração em Governança e Políticas Públicas:
ALMEIDA, R. O BNDES e a inserção brasileira no capitalismo internacional. In:
BOSCHI, R.R. (org.) Variedades de Capitalismo, Política e Desenvolvimento na
América Latina. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. p.164 a 193
DAHL, R. A. Sobre a Democracia. Brasilia: Ed. UNB 2001 p 19 a 74 e p 97 a
113
DINIZ, E. Depois do Neoliberalismo. Rediscutindo a articulação Estado e
desenvolvimento no novo milênio. In: BOSCHI, R.R. (org.) Variedades de

Capitalismo, Política e Desenvolvimento na América Latina. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2011. P.31 a 55
POLANYI, K. A Grande Transformação .As Origens de Nossa Época. Rio de
Janeiro: Campus, 1980. Capítulos 3, 4, 5 e 6, Páginas 51 a 98.
SWEDBERG, R. Max Weber e a Idéia de uma Sociologia Econômica . Rio de
Janeiro e São Paulo, Editora UFRJ e Beca Produções Culturais, 2005. p. 73 a
a 154 e p. 265 a 309.
WEBER, M. Historia Geral da Economia. São Paulo, Editora Mestre Jou, 1968.
Trechos: “O Estado Racional” e o “Desenvolvimento das Idéias Capitalistas” p.
297 a 321

2. Área de Concentração em Instituições, Estratégias e Desenvolvimento.
2.1 Sub-área Instituições, Estratégias e Desenvolvimento
CASTRO, A.B. No Espelho da China, domínio público na internet.
FIANI, R. Cooperação e Conflito: Instituições e Desenvolvimento Econômico.
Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2011. Caps. 1, 2, 3 e 4
EVANS P, Autonomia e Parceria. Estados e Transformação Industrial. Rio de
Janeiro: Editora da UFRJ,2004. Capítulos de 1 a 5, e capítulo 10.
METCALFE, J.S. Evolutionary Economics and Technology Policy. The
Economic Journal vol. 104, No 425, jul. 1994, p.931-944.
PENROSE, E. A Teoria do Crescimento da Firma. Campinas: Ed. Unicamp,
2006 [1959]. Cap. 2. Original em inglês “The Firm in Theory” também publicado
na Revista Brasileira de Inovação, vol.2 n.1, Jan/Jun 2003, Seção Idéias
Fundadoras, Parte 2. (disponível em www.finep.gov.br).
SEN, A. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras,
2000. Introdução, p. 17 a 26. Caps . 1 e 2, p. 27 a 74.

2.2 Sub-área Estratégias, Desenvolvimento e Sustentabilidade
BRINK, P. T. (org.) The economics of ecosystems and biodiversity in national
and international policymaking. Londres: Earthscan, 2011. Summary.
CECHIN, A.; VEIGA, J. E. O fundamento central da economia ecológica. In:
MAY, P. H. (org.) Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. (2a Edição),
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 33-49.

COASE, R. The problem of social cost. The Journal of Law and Economics.
Chicago University. Outubro 1960.
DIEGUES, A. C. O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo:Ed.Hucitec,
1996, Introdução, capitulos IV e V
LEFF, E. Ecologia, capital e cultura: A territorialização da racionalidade
ambiental. Petropolis: Editora Vozes, 2009. p.1-28
OSTROM, E. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex
Economic Systems. Prize Lecture, December 8, 2009.

3. Área de Concentração em Inovação, Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento.
BOYLE, J. The Second Enclosure Movement and the Construction of the
Public Domain, Law & Contemporary Problems. 66, 33 (Winter/Spring 2003).
PAVITT, K. Sectoral Patterns of Technical Change:Towards a Taxonomy and a
Theory. Research Policy 13, 1984, 343-373.
ROCHA, A..Direitos autorais e acesso à cultura. Liinc em Revista, v.7, n.2,
setembro, 2011, Rio de Janeiro, p. 416- 436 -Disponível em
http://www.ibict.br/liinc
TEECE, D. Profiting from technological innovation. Research Policy 15, 1986,
285-305
TIGRE, P. B. Gestão da Inovação – A Economia da Tecnologia no Brasil. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2006. Capítulos 5, 6, 9, 10 e 11.
WORLD HEALTH ORGANISATION. Research and development to meet
health needs in developing countries: strengthening global financing and
coordination. Report of the Consultative Expert Working Group on Research
and Development: Financing and Coordination. Geneva: WHO. Capítulo 2.
Disponível em: http://www.who.int/phi/CEWG_Report_5_April_2012.pdf.
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EDITAL DA SELEÇÃO 2012 PARA O MESTRADO
(INÍCIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013)

Candidatos Brasileiros e Estrangeiros Residentes no Brasil
(ESTRANGEIROS NÃO RESIDENTES NO BRASIL: VER EDITAL ESPECÍFICO NA
PÁGINA DO IE/UFRJ)

A Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas,
Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro – PPED-IE, no uso de suas atribuições, e em cumprimento da decisão do
Conselho de Pós-Graduação da unidade, a sua reunião do dia 12 de julho de 2012, de
acordo com o Regulamento do Programa e as exigências da Resolução CEPG 01/2006,
torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Exame de
Seleção para o Mestrado no ano 2012, para admissão em 2013.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo do PPED-IE é oferecer cursos stricto sensu, em nível de Mestrado e de
Doutorado, no campo das políticas públicas, instituições, estratégias, propriedade
intelectual, sustentabilidade e do desenvolvimento, no plano teórico e aplicado,
visando aprimorar a competência científica e profissional do seu corpo discente e
desenvolver pesquisas científicas que contribuam para o avanço do conhecimento
de forma crítica e pluralista, participando ativamente do debate teórico e aplicado
sobre os principais temas referentes às áreas de concentração do Programa.
O Mestrado Acadêmico destina-se a capacitar profissionais, das mais variadas
procedências disciplinares, para a formulação, seleção e acompanhamento de
políticas e projetos de desenvolvimento – em síntese, atores com capacidade de
intervenção social. O Mestrado tem como missão formar docentes para as
Universidades que aceitam professores com diplomas de mestre. O Mestrado
também se destina a preparar profissionais de perfil acadêmico para o ingresso no
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Doutorado. O profissional a ser formado pelo Mestrado terá o título de Mestre em
Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento.
O Programa está organizado em áreas de concentração que visam reunir as
disciplinas oferecidas pelo programa em conjuntos articulados para melhor
direcionar a formação e o trabalho de pesquisa dos alunos. As áreas de
concentração são em número de três:
1. Governança e Políticas Públicas (GPP);
2. Instituições, Estratégias e Desenvolvimento (IED), que é dividida em duas subáreas: Instituições Estratégias e Desenvolvimento (IED) e Estratégias,
Desenvolvimento e Sustentabilidade (EDS);
3. Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento (IPID).
O escopo das áreas e sub-áreas de concentração constitui referência básica para a
avaliação das candidaturas e para a definição da área à qual o candidato estará
internamente vinculado, caso venha a ser admitido no processo seletivo do
Mestrado. Não serão aceitos candidatos cujos interesses acadêmicos não coincidam
com as linhas de pesquisa oferecidas pelos professores da Instituição.

2. VAGAS E BOLSAS DE ESTUDO
O PPED-IE disponibilizará 16 (dezesseis) vagas no curso de Mestrado em 2013, que
serão preenchidas por ordem de classificação dos aprovados no Exame de Seleção,
por área de concentração. No caso de existirem bolsas de estudo disponíveis para o
Mestrado, as bolsas serão alocadas segundo critérios definidos pela Comissão de
Bolsas do PPED-IE.
3. INSCRIÇÕES
3.1. DATAS E LOCAL
As inscrições para o Exame de Seleção de candidatos ao Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, do Instituto
de Economia da UFRJ, estarão abertas durante o período estipulado no documento
“Calendário da Seleção 2012”. A inscrição será realizada nos dias úteis, no horário
de 10:00 h às 16:00 h, na Secretaria do PPED-IE, localizada no prédio do Instituto
de Economia da UFRJ, situado à Av.Pasteur 250, sala 126.
Poderão inscrever-se candidatos portadores de diploma de Curso Superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação, e que apresentem disponibilidade de
tempo compatível com os requisitos de um curso em horário integral.
3.2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO NO EXAME DE SELEÇÃO
PARA O MESTRADO:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido. O formulário está disponível na
homepage (http://www.ie.ufrj.br/pped) e na Secretaria do PPED-IE e, também, em
anexo a este Edital. Cada candidato será responsável pela correção das
informações prestadas.
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b) Cópia, frente e verso, autenticada, do diploma do Curso de Graduação ou
declaração de conclusão fornecida pela instituição de ensino superior, reconhecida
pelo SESU/MEC.
c) Cópia, frente e verso, do Histórico Escolar do curso de graduação.
d) Três cópias do Curriculum Vitæ com os dados essenciais sobre a carreira
profissional e acadêmica.
e) Três cópias do plano de estudos (até cinco laudas). O plano de estudos a ser
apresentado pelo candidato ao Mestrado deve contemplar: 1. indicação da área de
concentração a que estará vinculado e dos temas e disciplinas de interesse; 2.
proposta de objeto para a dissertação de Mestrado; 3. justificativa da proposta; 4.
convergência com linhas de pesquisa em desenvolvimento no PPED-IE; 5.
Bibliografia.
§ Único – não serão aceitos candidatos com interesses acadêmicos distantes das linhas
de pesquisa oferecidas pelos professores do Programa.

f) Duas fotografias 3 x 4.
g) Cópia da Carteira de Identidade e CPF (e passaporte ou equivalente, no caso de
estrangeiros residentes no país).
h) Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição.
i) Carta de apresentação da candidatura redigida e assinada pelo (a) próprio (a)
candidato (a), explicitando as razões da escolha do PPED como programa de pósgraduação.
3.3. INSCRIÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA
Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria do PPED-IE
poderão se inscrever por procuração, ou correspondência via SEDEX com aviso de
recebimento. A data da postagem para efeito do cumprimento do prazo de inscrição
estipulado no documento “Calendário da Seleção 2012” será o carimbo do correio.
§ Único – No caso de diploma de Graduação fornecido por instituição estrangeira, o
candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, o diploma devidamente revalidado, no
Brasil, pelo órgão competente.

3.4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A lista das inscrições homologadas pela Comissão de Seleção, com os nomes dos
candidatos que atenderam os requisitos de inscrição estabelecidos neste Edital,
será divulgada na página eletrônica (http://www.ie.ufrj.br/pped) e no quadro de
avisos do PPED-IE no Instituto de Economia da UFRJ , ao lado da Secretaria da Pósgraduação na sala 126,no dia indicado no documento “Calendário da Seleção
2012”.
3.5. ACEITAÇÃO
Cada candidato receberá, no ato da inscrição, um comprovante da mesma. Ao
inscrever-se na Seleção, o candidato estará reconhecendo que aceita as normas
estabelecidas neste Edital.
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4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
A Seleção dos candidatos ao curso de Mestrado do PPED-IE terá três fases:
a) PRIMEIRA FASE: Prova de proficiência em língua inglesa, eliminatória.
§ Único - A prova de proficiência em língua estrangeira constará de tradução e
questões de compreensão do texto (respostas em língua portuguesa).

b) SEGUNDA FASE: Prova escrita, não identificada, eliminatória, com duração de
quatro horas, versando sobre questões relativas à bibliografia indicada.
c) TERCEIRA FASE: Avaliação de histórico escolar, do currriculum vitae, da carta de
apresentação da candidatura, do plano de estudos do candidato e arguição oral
sobre temas relacionados ao plano de estudos.
§ Primeiro: As fases do exame de seleção são consecutivas e têm caráter eliminatório,
sendo 6,0 (seis) a nota mínima.
§ Segundo: Os candidatos eliminados terão direito a consultar suas notas mediante
solicitação por escrito à Secretaria do PPED.

5. DA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA ELIMINATÓRIA
(PRIMEIRA FASE)
5.1. A prova de proficiência em inglês será realizada nas dependências do IE/UFRJ
em data e horário indicado no documento “Calendário da Seleção 2012”. A prova
de proficiência em inglês constará de questões de interpretação e compreensão do
texto, com respostas em língua portuguesa. Essa prova tem caráter eliminatório,
cabendo à Comissão de Seleção atribuir os conceitos aprovado ou reprovado aos
candidatos.
6. DA PROVA ESCRITA, NÃO IDENTIFICADA, VERSANDO SOBRE QUESTÕES
RELATIVAS À BIBLIOGRAFIA INDICADA (SEGUNDA FASE).
6.1. A prova escrita será realizada nas dependências do IE/UFRJ pelos candidatos
aprovados na prova de proficiência em língua inglesa, em data única e horário
indicado no documento “Calendário da Seleção 2012”. Os candidatos deverão
chegar com 30 minutos de antecedência e apresentar documento original de
identificação.
6.2. A prova será dividida em parte geral, referente à bibliografia que todos os
candidatos deverão consultar, e parte específica, referente à bibliografia de cada
área ou sub-área de concentração. A prova conterá uma questão referente à parte
geral e duas questões referentes à parte específica, e seu tempo total de
realização será de 4 (quatro) horas. Estas provas serão redigidas sem consulta, em
folhas em branco, especiais, entregues pelo pessoal responsável no momento do
exame.
6.3. As provas serão anônimas, identificadas por um número, recebido no ato de
inscrição, que se tornará a partir dali o número de identificação do candidato. O
anonimato será preservado durante a correção pelos membros da Comissão de
Seleção.
6.4. As notas atribuídas pela Comissão deverão estar entre 0 (zero) e 10 (dez).
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6.5. A nota da Comissão de Seleção no que se refere à prova escrita, denominada
NOTA I, será a média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores.
6.6. No dia estipulado no documento “Calendário da Seleção 2012” será divulgada
a lista de candidatos aprovados na prova escrita e que deverão participar da
próxima etapa da seleção. A lista dos aprovados nesta etapa será afixada nos
quadros de avisos do PPED-IE, no Instituto de Economia da UFRJ, e divulgada na
home-page http://www.ie.ufrj.br/pped.
7. DA AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR, CURRRICULUM VITAE, PLANO
DE ESTUDO E ARGUIÇÃO ORAL (TERCEIRA FASE).
7.1. A Comissão de Seleção irá apreciar o histórico escolar, o currriculum vitae, a
carta de apresentação e o plano de estudos fornecidos pelos candidatos nos termos
especificados no item 3.2, e procederá à arguição oral do candidato aprovado em
fases anteriores.
7.2. A sessão de arguição será realizada nas dependências do instituto de Economia
da UFRJ na data estipulada As notas atribuídas pelos membros da Comissão
deverão estar entre 0 (zero) e 10 (dez).
7.3. A nota final da Comissão de Seleção no que diz respeito à avaliação do
histórico escolar, curriculum vitae, carta de apresentação, plano de estudos e
arguição oral, denominada NOTA II, será a média aritmética das notas atribuídas
pelos examinadores.
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E INGRESSO NO MESTRADO
8.1. O ingresso no PPED-IE está condicionado à aprovação e à classificação dentro
do limite de vagas estabelecido neste Edital. Se o número de candidatos aprovados
for menor que o número de vagas estabelecidas neste Edital, as vagas restantes
não serão preenchidas.
8.2. Para fins de ingresso no PPED- IE, os candidatos aprovados serão classificados
considerando as notas finais do Exame de Seleção como um todo.
8.3 A nota final será a média ponderada das notas obtidas na segunda e terceira
fases (Nota I e Nota II) do processo de seleção de acordo com os pesos descritos
na tabela abaixo.
FASES
Primeira fase

PESOS
00

Prova de inglês
Segunda fase – nota I

06

Prova escrita – relativa à bibliografia indicada
Terceira fase – nota II

04

Exame da Carta de Apresentação, Histórico,
Currículo, Plano de Estudo e Arguição oral
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O resultado final será divulgado no dia estipulado no documento “Calendário
da Seleção 2012”. A lista dos aprovados, por ordem de classificação, será afixada
nos quadros de avisos do PPED-IE, no Instituto de Economia da UFRJ, ao lado da
Secretaria da Pós-graduação na sala 126, e divulgada na home-page
http://www.ie.ufrj.br/pped.
9.2. O registro do aluno selecionado que tenha qualquer matrícula ativa em curso
stricto sensu na UFRJ só será efetuado se o mesmo solicitar desligamento do curso
ao qual se encontra atualmente vinculado.
9.3. Normas adicionais referentes ao Exame de Seleção para o Mestrado do PPED
poderão ser estabelecidas por meio de editais complementares, desde que
aprovados pela Comissão Deliberativa do PPED-IE e publicados antes da abertura
das inscrições.
9.4. Os alunos reprovados nas fases I e II têm direito a vista de provas.
9.5 Cabe à Comissão Deliberativa do IE/UFRJ a deliberação sobre casos não
previstos neste Edital.
9.5. Este Edital será afixado nos quadros de avisos do PPED-IE, no Instituto de
Economia da UFRJ, e divulgado na home-page http://www.ie.ufrj.br/pped.
9.6. Os documentos dos candidatos não aprovados permanecerão arquivados, à
disposição dos candidatos, até 28 de fevereiro de 2013.

Endereço para correspondência:
PPED-IE - Programa de Pós-Graduação em Economia
Instituto de Economia - UFRJ
Concurso de Seleção 2012
Aos cuidados de Ana Elizabeth
Secretaria de Pós-Graduação
Av. Pasteur 250, sala 126
Urca - Rio de Janeiro - Brasil – CEP 22290-240
Telefone: (21) 3873-5267 Fax (21) 25418178
e-mail: pos@ie.ufrj.br
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Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2012

João Bosco Mesquita Machado
Substituto Eventual do Diretor Geral
Instituto de Economia – Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ana Célia Castro
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas,
Estratégias e Desenvolvimento
Instituto de Economia – Universidade Federal do Rio de Janeiro
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO MESTRADO 2012
Nome:
__________________________________________________________________________
Filiação:
Pai:_______________________________ Mãe:___________________________________
Nº Identidade: _________________ Órgão:______________Data de Emissão: ___/___/___
CPF: ______________________Estado Civil: ______________Data de Nasc.: ___/___/___
T. Eleitor n°: _______________ Seção:_____________ Zona Eleitoral: ________________
Certificado de Serviço Militar ou de Isenção: _____________________________________
Nacionalidade:_______________ Natural.: _______________________________________
Passaporte (se estrangeiro):________________País de origem: ______________________
Endereço:__________________________________________________________________
Bairro: ______________________ CEP: _________ Cidade: ______________ Estado: ____
Tel.: (__)______________ ( )_____________________ cel ( )___________________
Fax.: (__)___________ E-mail: ______________________________
Atividade profissional: _______________________________________________________
Nome da Firma ou Instituição: _________________________________________________
Cargo ou Função que ocupa: __________________________________________________
Já foi ou é docente de 3º Grau? ______ Período: _____ Instituição: __________________
End./Tel. do Trabalho: _______________________________________________________
Já foi ou é bolsista? ______ Nível da Bolsa: _______Instituição: ________ Período _______
Curso Superior: Universidade: _______________________________________________
Curso: ___________________________Início: _____Término: ____Grau Obtido: ________
Rio de Janeiro, _____ de ______________ de 2012.
______________________________________
Assinatura do Candidato

