
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE ECONOMIA 
 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 

Período: 2022/2 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPG-ECO), da Faculdade 

de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de sua Coordenação 

torna público a abertura de vagas para candidatura a ALUNOS ESPECIAIS para o 

segundo semestre de 2022.  
 

DAS INFORMAÇÕES INICIAIS: 

Art. 1º - O PPG-ECO, em seu curso de Mestrado em Economia, permite que sejam 

cursadas, no regime de Aluno Especial, no máximo 04 (quatro) disciplinas distribuídas 

em dois períodos letivos seguidos ou alternados.  

Parágrafo Único: A condição de admissão como Aluno Especial no PPG-ECO não 

assegura garantida a matrícula como Aluno Regular no Programa, em qualquer que seja 

a hipótese, sem a devida aprovação no Processo Seletivo para alunos regulares.  

Art. 2º - Em caso de aprovação no Processo Seletivo de Aluno Regular do PPG-ECO, o 

aluno poderá solicitar o aproveitamento dos créditos adquiridos como Aluno Especial, os 

quais serão incorporados ao seu Histórico Escolar.  

Art. 3º - O número de vagas oferecido para Aluno Especial, para o ano de 2022/2, 

obedecerá ao seguinte quadro de distribuição de vagas: 

 

Disciplinas Vagas Aluno Especial 

Macroeconomia 5 

Avaliação Econômica de Políticas Públicas 5 

Ciências de Dados para Economia 5 

Econometria II 5 

Desenvolvimento Socioeconômico 5 

Economia de Mato Grosso 5 

Teoria do Desenvolvimento 5 

 

Parágrafo Único: O processo de candidatura de cada concorrente será previamente 

analisado pelo professor da disciplina e a seleção de número de aprovados ficará a critério 

do mesmo, desde que não ultrapasse o número máximo permitido para a disciplina. 
 
DAS DISCIPLINAS OFERTADAS  

Art. 4° - As disciplinas ofertadas com suas respectivas cargas horárias e ementas são: 
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MACROECONOMIA  

Carga horária: 60hs  

Nº de créditos: 4  

Natureza: teórica  

Tipo: obrigatória  

Ementa: Demanda Efetiva e o modelo de Keynes: política fiscal, política monetária, 

teoria dos preços e desemprego; Nova síntese neoclássica: novo-clássicos e novo-

keynesianos; Macroeconomia pós-keynesiana: escolhas alocativas, financiamento e 

instabilidade financeira, ciclos econômicos e modelos Stock and Flow Consistent; 

Teorias de crescimento orientado pela demanda: crescimento orientado pelas exportações 

e restrição de balanço de pagamentos; Desenvolvimento e Instituições.  

 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Carga horária: 60hs  

Nº de créditos: 4  

Natureza: teórica  

Tipo: optativa  
Ementa: Políticas públicas e programas sociais: panorama geral e visão aplicada. Revisão de 

Tópicos Sobre Econometria. Econometria para Avaliação de Políticas Públicas. Econometria para 

Avaliação – Avançado. Transformação de impacto em medida monetária e Retorno Econômico. 

Leitura de artigos acadêmicos. Apresentação de projetos com técnicas econométricas 

apresentadas ao longo do curso. 

 

CIÊNCIA DE DADOS PARA ECONOMISTAS 

Carga horária: 60hs  

Nº de créditos: 4  

Natureza: teórica  

Tipo: optativa  
Ementa: Introdução à Ciência de Dados; Introdução ao R; Leitura, Transformação, e 

Armazenamento de Dados; Aplicação: Microdados do Censo, PNAD e Educação; Atividade 

avaliativa: replicar um artigo científico que utilizou microdados; Família tidyverse; Raspagem de 

dados; Mineração de texto; Aplicação: Bibliometria e ciência de redes; Atividade avaliativa: 

analisar alguma área do conhecimento de interesse do aluno; Relatórios estáticos e dinâmicos; 

Programação eficiente em R; Tópicos em Big Data; Elementos de aprendizado de máquina; 

Atividade avaliativa: criar um relatório em html com um estudo de caso de interesse do aluno. 

 

ECONOMETRIA II 

Carga horária: 60hs 

Nº de créditos: 4 

Natureza: teórica 

Tipo: optativa 
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Ementa: Modelo Auto-Regressivo de Ordem p, Modelos de Médias Móveis de Ordem 

q, Modelo ARMA (p,q ), Modelo ARIMA (p,d,q ), Introdução à Sazonalidade, Raízes 

Unitárias.  Séries de Tempo Multivariadas: Causalidade de Granger, Vetor Auto-

Regressivo de Ordem p, Co-integração e Modelo de Correção de Erros. ARCH e 

GARCH. 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

Carga horária: 60hs  

Nº de créditos: 4  

Natureza: teórica  

Tipo: optativa  

Ementa: Desenvolvimento socioeconômico; mensuração do bem-estar social; questões 

sociais no capitalismo contemporâneo; inter-relações entre pobreza, desigualdade e 

exclusão social; abordagem teórica unidimensional da pobreza e da desigualdade de 

renda; metodologia de medição da pobreza e da desigualdade; abordagem 

multidimensional da privação e distribuição de bens e serviços. 
 

ECONOMIA DE MATO GROSSO 

Carga horária: 60hs  

Nº de créditos: 4  

Natureza: teórica  

Tipo: optativa  

Ementa: História econômica de Mato Grosso. Geografia econômica. Crescimento 

econômico e desenvolvimento econômico. Convergência de renda e elementos espaciais. 

 

TEORIA DO DESENVOLVIMENTO  

Carga Horária: 60h 

Nº de créditos: 4  

Natureza: teórica  

Tipo: Optativa 
Ementa: Padrões históricos de industrialização e desenvolvimento capitalista e a emergência das 

Teorias do Desenvolvimento Econômico; o crescimento econômico na perspectiva dos 

economistas clássicos, a construção do mainstream da teoria do Desenvolvimento Econômico, e 

abordagens críticas heterodoxas; paradigma estruturalista da CEPAL e sua crítica, teorias da 

dependência e do desenvolvimento capitalista tardio; temas desenvolvimentistas no atual contexto 

do processo de globalização: meio-ambiente e desenvolvimento sustentável, desenvolvimento 

local e territorial, democracia e liberdade, neoliberalismo e neodesenvolvimentismo. 

 

Art. 5º - A grade horária das disciplinas ofertadas, para o primeiro semestre do período 2022 e 
seus respectivos professores e horário são: 
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DAS INSCRIÇÕES  

Art. 6° - Os candidatos a Aluno Especial deverão apresentar, junto com o Requerimento de 
Inscrição (Anexo I), devidamente preenchido, os seguintes documentos:  

a) Diploma ou Atestado de curso superior, cópia e original;  

b) Currículo Lattes atualizado com comprovantes; 3 últimos anos.  

Art. 7° - Os requerimentos e os respectivos documentos serão recebidos pela Secretaria do PPG-
ECO/Mestrado da Faculdade de Economia via SEI no período de 25 a 29 de Julho de 2022.  

Para utilizar o SEI (Sistema Eletrônico de Informações), o candidato que ainda não possui 
cadastro deverá se cadastrar. Use o link a seguir para acessar o sistema: 

https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_orig

em=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0 

O site vai abrir, como na imagem abaixo: 

 

A seguir, clique na parte circulada, em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado", preencha 
o formulário e siga as instruções que serão enviadas por e-mail. Depois que a secretaria liberar 
o acesso para você, será possível montar um processo para encaminhar seu pedido de inscrição. 

 

Parágrafo Único: O requerimento deverá ser individual para cada disciplina. Não serão aceitos 
requerimentos que relacionem duas ou mais disciplinas.  

 

DA SELEÇÃO  

Art. 8° - Para efeito da seleção dos candidatos a Aluno Especial, o Colegiado de Curso em 
concordância com o professor responsável pela disciplina, definirá mediante a adoção e análise 
dos seguintes critérios: a) Análise do Currículo Lattes; b) Candidatos que apresentem maior grau 
de afinidade entre suas áreas de estudo e as linhas de pesquisa do mestrado; c) Candidatos com 
tempo de atuação no magistério; d) Candidatos que participaram do último Processo Seletivo 
para o Mestrado em Economia. 

https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
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DA DIVULGAÇÃO  

Art. 9° - A Coordenação do PPG-ECO/Mestrado da UFMT divulgará os requerimentos aprovados 
no site https://www.ufmt.br/curso/mestradoeconomia/publicacoes?page=1, no dia 01 de 
Agosto de 2022. 

RECURSOS: Caberá recurso em relação ao processo de seleção no prazo de 24 horas a contar da 
data de publicação do resultado. A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do Programa 
de Pós-graduação em questão, por meio de processo instruído e protocolado via SEI. O pedido 
deverá ser justificado, e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a reclamação. O 
recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame de forma clara e objetiva, 
podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Será concedida vista acompanhada 
(Coordenador do Programa ou membro do Colegiado indicado para tanto) ao candidato que 
requerê-la para fundamentar o recurso, devendo o Programa disponibilizar os critérios 
utilizados na correção. 

 

DA MATRÍCULA  

Art. 10° - O aluno, cujo requerimento foi aprovado, será efetivada sua matrícula de Aluno 
Especial nos dias 02 a 05 de Agosto de 2022, mediante apresentação de comprovante de 

pagamento da Taxa de Matrícula, enviada por email: sec-ppgeconomia.fe@ufmt.br. Para 
pagar a taxa é necessário entrar no site da Fundação Uniselva: www.fundacaouniselva.org.br, 
preencher o requerimento de inscrição, imprimir e enviar. Gerar e imprimir o boleto eletrônico 

e efetivar o pagamento da taxa no valor de R$ 221,50 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta 
centavos) por disciplina, e deverá ser pago exclusivamente por meio de Boleto Bancário. O 
Boleto Bancário para pagamento da taxa de inscrição ficará disponível aos interessados no site 
da Fundação Uniselva. 

 

AS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 11° - Os candidatos não selecionados como Alunos Especiais os documentos enviados serão 
destruídos.  

Art. 12º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado de Curso do 
PPGECO/Mestrado da UFMT.  

Aprovado pelo Colegiado do Curso na reunião de 15/06/2022. 

 

Cuiabá, 24 de Junho de 2022. 

 

Prof. Dr. Arturo Alejandro Zavala Zavala 
Coordenado do Mestrado em Economia 

Faculdade de Economia 
UFMT

mailto:sec-ppgeconomia.fe@ufmt.br


 

 

 
SELEÇÃO ALUNO ESPECIAL 2022/2 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
DADOS PESSOAIS: 
 
Nome: ............................................................................................................................................ 
Endereço:........................................................................................................................................ 
Bairro:.....................................................................................  CEP: ............................................... 
Cidade:............................................................................  Telefone: ............................................... 
Email:...............................................................................  CPF:....................................................... 
RG:........................................................ Org.Exp.:...................... Data Emissão:.............................. 
Título de Eleitor:................................................... Zona:.......................... Seção:............................ 
 
DADOS PROFESSIONAIS ATUAIS: 
 
Não Docente (   )         Docente (   )    Nivel:..................................................................................... 
Instituição:................................................................................................... Tempo:...................... 
 
DADOS ACADÊMICOS 
 
1. Graduação 
Curso:........................................................................................................ Ano:.............................. 
Instituição:.................................................................................... Local:...................... UF: ........... 
Título da Monografia:...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
2. Especialização 
Curso:........................................................................................................ Ano:.............................. 
Instituição:.................................................................................... Local:...................... UF: ........... 
Título da Monografia:...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
DISCIPLINA REQUERIDA: 
 
(   )  Macroeconomia          (   )  Avaliação econômica de políticas públicas      (   ) Econometria II 

(   )  Ciência de dados para economistas     (   )  Economia de Mato Grosso 
(   )  Desenvolvimento Socioeconômico      (   )  Teoria do Desenvolvimento 
 

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras 
 

Cuiabá MT, ....... de ................................... de 2022 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 

FOTO 


