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EDITAL Nº 046/2019 - PPAD 

PROCESSO SELETIVO 2020 

Mestrado e Doutorado 

  

Inscrição e Seleção 

Período de inscrições no processo seletivo para ingresso nos Cursos de Mestrado e 

Doutorado em Administração em 2020: 02 de setembro a 16 de outubro de 2019. Os 

candidatos à seleção dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Administração deverão 

preencher a ficha de inscrição pela Internet, e pagar a taxa de inscrição nas agências 

bancárias, conforme indicado no boleto. 

   
Mestrado - Documentos Necessários: 
1. Curriculum Vitae: conforme modelo. Indicar qual a Linha de Pesquisa que pretende 

participar (Finanças, Marketing ou Estratégia em Organizações). 

2. Histórico Escolar: cópia do histórico escolar dos Cursos de Graduação (obrigatório) e 

Especialização (opcional); 

3. Cópia: CPF e RG (não serão aceitas CNH ou Carteira Profissional); 

4. Cópia: Diploma dos cursos superiores (obrigatório - frente e verso) e especialização. 

Alunos estrangeiros ou que fizeram graduação fora do Brasil terão que comprovar 

convalidação do diploma numa Instituição de Ensino brasileira; 

5. Uma foto 3x4; 

6. Certificado do Teste Anpad; 

 

Doutorado - Documentos necessários: 
1. Curriculum Vitae: conforme modelo. Indicar qual o Linha de Pesquisa que pretende 

participar (Finanças, Marketing ou Estratégia em Organizações). 

2. Histórico Escolar: cópia do histórico escolar dos Cursos de Graduação (obrigatório), 

Especialização e Pós-Graduação Stricto-Sensu; 

3. Produção Acadêmica comprovada, caso haja (certificado de publicação); 

4. Proposta de pesquisa (6 cópias): a ser entregue na DATA DA REALIZAÇÃO DA REDAÇÃO, 
indicando a linha de pesquisa que pretende participar e o potencial orientador. Anexar o 

Currículo e o Teste Anpad EM CADA UMA das cópias do projeto;  

5. Cópia: CPF e RG (não serão aceitas CNH ou Carteira Profissional); 

6. Cópia: Diploma dos cursos superiores (obrigatório - frente e verso) e especialização. 

Alunos estrangeiros ou que fizeram graduação ou Mestrado fora do Brasil terão que 

comprovar convalidação do diploma numa Instituição de Ensino brasileira; 

7. Uma foto 3x4; 

8. Certificado do Teste Anpad; 

9. Uma cópia da dissertação, ou do projeto de dissertação de mestrado, quando o candidato 

ainda não tiver defendido a dissertação.    
 
 
 

http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5373876391406143768.doc
http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5373876391406143768.doc
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BOLSAS DE ESTUDOS 
 

O Programa de Pós-Graduação em Administração oferece bolsas de estudos e isenção da 

taxa escolar para os alunos de mestrado e doutorado. O número de bolsas e taxas varia em 

função da disponibilidade de recursos das agências de fomento. Para candidatar-se às bolsas 

e taxas, o candidato deve formalizar seu pedido junto a Comissão de Bolsas.  

 

 
ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: 
 

Os documentos necessários devem ser anexados no link da página de inscrição 
(https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRI

CTO) a partir de 02 de setembro a 16 de outubro de 2019.  
 

 OBS.: Candidatos estrangeiros (sem visto permanente no Brasil) seguem processo seletivo 
a parte e devem entrar em contato com a secretaria do programa para obter informações 
(ppad@pucpr.br). 
   

PROCESSO SELETIVO - MESTRADO 

FASE I: 
 

1. Teste ANPAD 

O Programa de Pós-Graduação em Administração da PUCPR utiliza o teste ANPAD como 

parte do processo seletivo dos seus candidatos. Serão selecionados para a Fase II do 

processo seletivo até 60 (sessenta) candidatos melhores classificados pelo Resultado Geral 

do Teste ANPAD. A lista dos candidatos selecionados para a Fase II será divulgada até 31 de 
outubro de 2019. (ver site https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-

doutorado/administracao/ 

 

  
Informações e inscrições: 
A inscrição no Teste ANPAD deve ser realizada pelo próprio candidato no site:   

https://testeanpad.org.br/ 

 

Data do Teste: 27 de outubro de 2019. 
Data de inscrição ao Teste ANPAD: A PARTIR DE AGOSTO DE 2019. 
Obs.: A inscrição ao Teste ANPAD não implica na inscrição ao processo seletivo do PPAD. 
As inscrições são processos independentes. 
Observação: Serão considerados Teste ANPAD a partir de outubro de 2017. 
 

FASE II: 
1. Análise do Curriculum Vitae; 

https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRICTO
https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRICTO
mailto:ppad@pucpr.br
https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
https://testeanpad.org.br/
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2. Análise do histórico escolar. 

O Curriculum Vitae e o histórico escolar serão avaliados por professores do Programa de 

Pós-Graduação em administração da PUCPR.  

 

2. Redação 

A prova de redação será realizada no dia 08 de novembro de 2019, sendo avaliada por 

professores do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUCPR. 

 

Passarão para a Fase III do processo seletivo até 50 (cinquenta) candidatos mais bem 

qualificados nas Fases I e II. A lista dos candidatos selecionados para a Fase III será divulgada 

até 22 de novembro de 2019 (ver site https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-

doutorado/administracao/). 

  

FASE III: 
1. Entrevista 

As entrevistas ocorrerão no período de 26 a 29 de novembro de 2019 (manhã e tarde). Cada 

candidato será entrevistado por uma banca composta por Professores da Comissão de 

Seleção ou outros Professores do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

PUCPR. Serão selecionados para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Administração da PUCPR, até 30 (trinta) candidatos. A lista dos candidatos aprovados para o 

Curso de Mestrado em Administração será divulgada até o dia 12 de dezembro de 2019 (ver 

site https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/). 
 

 

PROCESSO SELETIVO - DOUTORADO 

FASE I: 
 

1. Teste ANPAD 

O Programa de Pós-Graduação em Administração da PUCPR utiliza o teste ANPAD como 

parte do processo seletivo dos seus candidatos. Serão selecionados para a Fase II do 

processo seletivo até 60 (sessenta) candidatos melhores classificados pelo Resultado Geral 

do Teste ANPAD. A lista dos candidatos selecionados para a Fase II será divulgada até 31 de 
outubro de 2019. (ver site https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-

doutorado/administracao/). 

 

  
Informações e inscrições: 
A inscrição no Teste ANPAD deve ser realizada pelo próprio candidato no 

site: http://www.anpad.org.br/teste ou teste@anpad.org.br 

Data do Teste: 27 DE OUTUBRO DE 2019 

https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
http://www.anpad.org.br/teste
mailto:teste@anpad.org.br


 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Escola de Negócios 

 

Rua Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho - CEP 80215901 - Curitiba - Paraná - Brasil 
Tel.: (41) 3271 1476 Fax: (41) 3271 1634 www.pucpr.br 

Data de inscrição ao Teste ANPAD: A PARTIR DE AGOSTO DE 2019. 
Obs.: A inscrição ao Teste ANPAD não implica na inscrição ao processo seletivo do PPAD. 
As inscrições são processos independentes. 
Observação: Serão considerados Teste ANPAD a partir de outubro de 2017. 
  

FASE II: 
1. Análise do Curriculum Lattes, histórico escolar e Produção Acadêmica comprovada, caso 

haja (certificado de publicação). Estes itens serão avaliados por professores do Programa de 

Pós-Graduação em Administração da PUCPR. 

  

2. Redação 

A prova de redação será realizada no dia 08 de novembro de 2019 e será avaliada por 

professores do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUCPR.  

 
Observação 1: Nessa mesma data os candidatos deverão entregar a proposta de pesquisa (6 

cópias). 

  
  

A critério da Comissão de Seleção, respeitada a classificação obtida na Fase II, até 30 (trinta) 

candidatos poderão ser encaminhados para a Fase III do processo seletivo. A lista dos 

candidatos selecionados para a Fase III será divulgada até 22 de novembro de 2019 (ver 

site https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/). 

  
 
FASE III: 
 

1. Análise da adequação do Projeto de Pesquisa às linhas de pesquisa do PPAD. 

  

2. Defesa da Proposta de Pesquisa, perante banca composta por professores do PPAD. 

  

3. Entrevista, perante banca composta por professores do PPAD. 

  

Antes da defesa da Proposta de Pesquisa, a Comissão de Seleção verificará a sua adequação 

à Linha de Pesquisa pretendida pelo candidato e poderá aceitá-la, reenquadrá-la ou eliminá-

la. 

A avaliação da Proposta de Pesquisa e a entrevista serão realizadas pela Comissão de 

Seleção do PPAD no período de 03 a 05 de dezembro de 2019. 

Até 25 (vinte e cinco) candidatos poderão ser aprovados e admitidos no Curso de 

Doutorado. 

https://www.pucpr.br/escola-de-negocios/mestrado-doutorado/administracao/
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A divulgação do resultado ocorrerá até o dia 12 de dezembro de 2019. 
  

MATRÍCULAS 

  
Período de matrículas para ingresso no Curso de Mestrado e Doutorado em Administração 

em 2020: 13 de dezembro a 20 de dezembro de 2019. 
  

 Para realizar a matrícula o estudante deverá acessar a página onde fez a inscrição ( 
https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRIC

TO) e após feita a matrícula dar o aceite no Contrato Educacional. 
  

Início das aulas: 09 de março de 2020. 

  

Lista de Espera 

- Fica a critério do Programa de Pós-Graduação em Administração a divulgação de lista de 

espera. 

- Fica a critério do Programa de Pós-Graduação em Administração a transferência de vagas 

entre mestrado e doutorado. 

  

 

 

 

CRONOLOGIA DO PROCESSO SELETIVO – TURMA 2020 

02 setembro a 16 de outubro de 2019 Inscrição 

02 setembro a 16 de outubro de 2019 Entrega da documentação 

27 de outubro de 2019 Realização do Teste ANPAD 

31 de outubro de 2019 
Divulgação dos candidatos aprovados para a redação 

(Mestrado e Doutorado) 

08 de novembro de 2019 Realização da redação 

22 de novembro de 2019 
Divulgação dos candidatos aprovados para entrevista 

(Mestrado e Doutorado) 

26 a 29 de novembro de 2019 Realização das entrevistas (Mestrado) 

03 a 05 de dezembro de 2019 Realização das entrevistas (Doutorado) 

https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRICTO
https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRICTO
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Curitiba, 17 de dezembro de 2019 

 

                                                                            

Profa. Dra. Angela Cristiane Santos Póvoa 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

12 de dezembro de 2019 
Divulgação dos candidatos aprovados 

(Mestrado e Doutorado) 

13 de dezembro a 20 de dezembro de 2019 

28 de fevereiro de 2020 
Matrículas 

09 de março de 2020 Início das aulas 


