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Neste Edital, iremos apresentar todas as informações e etapas necessárias
para realizar sua inscrição no processo seletivo 2021.1 do Programa de
Mestrado Profissional em Economia do IDP.  

Caso você queira conhecer em detalhes a estrutura do programa (áreas de interes-
se, disciplinas, docentes, etc.), não deixe de baixar também o nosso programa:

Segue abaixo uma lista das informações que você encontrará neste edital.

1. Estrutura do Programa _____________________________________________________________ 03
2. Processo Seletivo ___________________________________________________________________ 04
3. Calendário e Datas Principais _____________________________________________________ 07
4. Open Day ___________________________________________________________________________ 08
5. Planos de Pagamento _____________________________________________________________ 08
6. Informações Adicionais ____________________________________________________________09

Após a leitura desse edital, caso você permaneça com alguma dúvida, você pode 
entrar em contato conosco pelos canais abaixo: 

O L Á  FU T U RO( A )  M E S TR A N D O!  

BOA  L E I T U R A !

ppge.atendimento@idp.edu.br
(61) 99853-8698

https://www.idp.edu.br/arquivos/programa-meco-2021-1.pdf


As disciplinas optativas são organizadas, para fins 
didáticos, em torno de quatro áreas de interesse:

Entre as sete disciplinas optativas que deverá cursar, o 
estudante poderá optar por qualquer combinação de 
disciplinas das quatro áreas de interesse, de forma a 
melhor atender aos objetivos de sua pesquisa.  

O Mestrado em Economia do IDP está
organizado a partir da oferta de disciplinas de 2 créditos 
(40 horas/aula). O estudante deverá cursar 5 disciplinas 
obrigatórias – totalizando 10 créditos – e 7 disciplinas 
optativas – contabilizando 14 créditos. 

Há, ainda, a complementação de 6 créditos para a
 atividades de elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso/Dissertação. Ao final do curso, o estudante deverá 
ter cursado 30 créditos.
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5 disciplinas obrigatórias 20 0 1 0

7 Discip l inas Optat ivas 2 8 0 14

1 Orientação de Dissertação 120 6

Tota l 60 0 30

Economia, Instituições e Desenvolvimento
Law and Economics
Finanças
Regulação e Concorrência

I.
II.

III.
IV.
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 http://idp.rds.land/mestrado-eco-download-plano-de-estudo

2 .
P R OC ESSO
S E LE T I VO

Para realizar sua inscrição no MPE,
o candidato deverá comprovar formação 
acadêmica e ter uma experiência profis-
sional sólida. 

Poderá inscrever-se no processo seletivo 
brasileiro ou estrangeiro, portador de 
diploma de curso de nível superior devida-
mente registrado. O candidato aprovado 
deverá comprovar, obrigatoriamente, para 
fins de matrícula, a conclusão do curso de 
graduação.

No ato de inscrição, deverão ser
preenchidos/enviados os seguintes
documentos:

a) Requerimento de inscrição no processo
seletivo, em formulário próprio, disponível 
no portal do IDP;

b) Currículo Acadêmico e Profissional
atualizado;

c) Memorial;

Todos os documentos deverão ser envia-
dos em formato digital.

A Taxa de Inscrição, no valor de R$ 100,00, 
deverá ser paga mediante boleto bancário, 
disponível após o preenchimento do 
formulário de inscrição.

A inscrição somente é concluída após a 
confirmação do pagamento da taxa de 
inscrição.

As inscrições podem ser feitas das 12h00 
do dia 28 de setembro de 2020 às 23h59 
do dia 21 de dezembro de 2020.
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http://inscricao.idp.edu.br/login/7017


ANÁLISE DO CURRÍCULO
ACADÊMICO & PROFISSIONAL

O Currículo Acadêmico e Profissional deve conter as seguintes 
especificações.:
1. Papel A4, fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 1,5, formato Word ou PDF.
2. Corpo com, no mínimo, o seguinte conteúdo: descrição
resumida e pontual da formação acadêmica (inclusive cursos de 
extensão); descrição resumida e pontual da atuação profissional; 
informações relativas à fluência em idiomas; e outras informações 
que o candidato julgar relevantes para o processo de seleção.

E TAPAS  DA  S E LEÇÃO
Da inscrição até a matrícula

AVALIAÇÃO DO MEMORIAL DO CANDIDATO

O Memorial é um documento que descreve e analisa os
principais acontecimentos da trajetória acadêmica e profissional 
do candidato, especialmente aqueles mais significativos em 
relação aos objetivos do candidato ao cursar o Mestrado.
Deve conter as seguintes especificações:
a) Mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) páginas, papel A4,
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, formato 
Word ou PDF.
b) Corpo com o seguinte conteúdo:

i. Descrição dos fatos relevantes da Formação Acadêmica do candidato

ii. Descrição dos fatos relevantes da Trajetória Profissional do candidato

iii. Descrição da importância do mestrado para seu desenvolvimento
profissional

iv. Descrição e breve análise de temas de interesse de pesquisa durante
o Mestrado

v. Outras informações que o candidato julgar relevantes para o processo
de seleção

Será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos às fases 1 e 2 
(conjuntamente). A nota mínima para aprovação é 6,0 (seis).

Caso tenha qualquer dificuldade quanto a redação de
seu currículo ou memorial, possuímos um e-book para
lhe auxiliar! Clique no ícone ao lado e faça o download.

E-book
GUIA PARA
ELABORAR SEU
CURRÍCULO E
MEMORIAL
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https://www.idp.edu.br/arquivos/e-book-guia-para-elaborar-seu-curriculo-e-memorial.pdf


DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  E MATRÍCULA

Os candidatos participantes do processo seletivo receberão por 
e-mail um link para acesso ao final de cada etapa, onde será infor-
mado o resultado do processo seletivo e as instruções de matrícu-
la, em caso de aprovação na seleção. 

AVALIAÇÃO ORAL 

Após a divulgação dos resultados da Avaliação do Currículo e do 
Memorial, os habilitados serão convocados para avaliação oral, por 
meio de entrevista com a banca examinadora. Serão convocados 
até 60 (sessenta) candidatos para a avaliação oral, com base na 
nota das fases 1 e 2.

As datas e os horários das entrevistas serão definidos pela banca 
examinadora e comunicados aos candidatos por e-mail.

Devido as questões sanitárias enfrentadas, em virtude da
pandemia do novo coronavírus, as entrevistas serão realizadas no 
formato remoto, como suporte da ferramenta Zoom. 

A “Avaliação Oral” terá duração aproximada de 15 (quinze) minutos. 
Para avaliação dos candidatos no processo seletivo, a banca
examinadora levará em consideração sua trajetória acadêmica e 
profissional, sua motivação, sua adequação à proposta do curso e 
a capacidade de implementar o conhecimento adquirido durante 
o Programa no desenvolvimento das organizações em que 
trabalha e da sociedade em geral. 

O(a) candidato(a) deverá comparecer à entrevista com 20 (vinte) 
minutos de antecedência, munido de documento de identifi-
cação.

E TAPAS :
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A T I V I D A D E D A T A  P R O V Á V E L

Publ icação do Edital  de Inscrição 14/09/2020

Período de Inscr ições 28/09/2019 a  21 / 12/2020

Open Day 24/11/2020

Convocação para Entrevistas (Etapa 1) A partir  23/12/2020

Real ização das Ava l iações Ora is (Etapa 2) 1 1 /01 /2021  a  16/01/2021

Divu lgação do Resultado Fina l -  Convocação 19/01 /2021

Per íodo de Matr ícu las 20/01 /2021  a  26/01 /2021

In ício Previsto do Semestre Let ivo Fevereiro de 2021

3 .
CALENDÁR I O  &

P R I N C I PA I S  DATAS

Anote no calendário! Abaixo estão as principais 
datas do nosso processo seletivo e é importante 
ficar de olho nos prazos!

As datas abaixo relacionadas poderão ser alteradas 
por decisão da Coordenação do Programa de
Mestrado Profissional do IDP.



http://opendaymestradoedoutorado.idp.edu.br/

O Open Day é uma excelente opor-
tunidade para se aproximar do IDP, 
conhecendo nossa estrutura, 
formato do curso e poder ouvir um 
pouco a visão do nosso coorde-
nador. Trata-se de um dia em que o 
IDP abre suas portas para receber 
todos os candidatos interessados 
em ingressar na instituição. Esse 
ano, realizaremos o Open Day no dia 
24 de novembro e as inscrições 
podem ser feitas clicando aqui.

Em caso de aprovação neste processo seletivo,
você poderá optar entre os planos de pagamentos 

apresentados abaixo:

Caso tenha dúvida quanto aos planos de pagamentos 
ou quanto a outras formas de parcelamento, entre em 

contato com nossa equipe pelo email
ppge.atendimento@idp.edu.br.  

5 . P L ANOS  D E
PAGAMENTOS

4 . OPEN  DAY  

N Ú M E R O  D E 
PA R C E L A S

VA LO R  DA S 
PA R C E L A S

24 parcelas R$ 2.632,39

30 parce las R$ 2.217,00
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https://www.idp.edu.br/openday-mestrado-e-doutorado/


6 . I N FORMAÇÕES
AD I C I ONA I S

6.1 A comissão examinadora se coloca no direito de exigir qualquer compro-
vação de estudos, qualificação e certificações apresentadas pelos(as) candida-
tos(as) durante o processo seletivo. A não apresentação dos documentos solicita-
dos dentro do prazo solicitado e/ou em desconformidade legal implicará na des-
qualificação do(a) candidato(a) em questão. 
6.2 Caso ocorra desistência de candidato(a) selecionado(a), ou ausência de 
preenchimento integral das vagas, poderá ser chamado(a) a ocupar a vaga rema-
nescente outro(a) candidato(a) aprovado(a), sendo respeitada a ordem de classifi-
cação. 
6.3 A matrícula no curso está condicionada: (i) à aprovação do(a) candidato(a) em 
todas as etapas do processo de seleção (ii) ao cumprimento dos termos deste 
Edital; (iii) à aceitação das regras do Programa; (iv) à apresentação dos documentos 
necessários para matrícula no período indicado; (v) ao pagamento da primeira 
mensalidade.
6.4 A comunicação dos resultados e demais atos do processo de seleção será 
feita por meio eletrônico em contato direto com os(as) candidatos(as) ou por meio 
de divulgação na página do IDP. 
6.5 Será eliminado do processo seletivo o(a) candidato(a) que: (i) Não comparecer 
ou se apresentar após o horário estabelecido para o início das atividades indicadas 
neste Edital; (ii) Portar qualquer tipo de equipamento eletrônico receptor durante 
o processo de seleção; (iii) Não apresentar o documento de identidade exigido
durante o processo de seleção; (iv) Lançar mão de meios ilícitos e ilegítimos duran-
te as atividades do processo de seleção ou turbar, de qualquer forma, a ordem dos
trabalhos.
6.6 Poderão ser admitidos alunos especiais nas diferentes disciplinas, conforme 
disponibilidade de vagas e juízo de conveniência e adequação da Coordenação do 
Programa de Mestrado. 
6.7 A inscrição no processo de seleção representa a aceitação plena e irrestrita 
pelo(a) candidato(a) de todos os termos deste Edital e do Regimento Interno do 
Programa. 
6.8 Implicará exclusão automática do Programa de Mestrado o descumprimento 
das regras previstas no Regimento Interno do Programa de Mestrado. 
6.9 A exclusão do aluno do Programa do Mestrado não gera direito à devolução 
de quantias pagas até o fato. O aluno excluído do Programa somente poderá rein-
gressar submetendo-se a nova seleção e com a anuência do Coordenador do Pro-
grama de Mestrado. 
6.10 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Pro-
grama de Mestrado Profissional e pela Diretoria Geral do IDP. 
6.11 Durante o Mestrado Profissional será exigida dos estudantes a proficiência de 
leitura em língua inglesa. 
6.12 Informações adicionais sobre o Programa de Mestrado Profissional podem 
ser obtidas na página eletrônica   http://www.idp.edu.br/mestradoeconomia ou 
pelo e-mail ppge.atendimento@idp.edu.br.
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http://www.idp.edu.br/mestradoeconomia


A  E SCOLHA  QU E
T R A N S FO R M A

O  S E U  CONH EC IM EN TO




