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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA 

Denominação do Curso: 
Mestrado e Doutorado em Economia 

Modalidade: Presencial 

Endereço de Oferta: Universidade Católica de Brasília – Câmpus I 

Regime de matrícula:  Mestrado: anual; Doutorado: semestral 

Vagas anuais: Mestrado: 25; Doutorado: 20. 

 Aprovação/Criação do Curso Avaliação Periódica 

Documento 

Portaria 4.310, D.O.U. de 
23.12.2004. RESOLUÇÃO 

CONSEPE Nº 32/99 DE 
12/11/99. 

Ficha de Avaliação 

N. Documento 
Portaria 4.310 e Resolução 

CONSEPE Nº 32/99 
53003012004P8 

Data Documento 23.12.2004 e 12/11/99. 20/09/2017 

Data da Publicação 23.12.2004 e 12/11/99. 22/09/2017 

N. Parecer/Despacho Resolução CONSEPE nº 32/99. 
173ª reunião ampliada do CTC-ES 
CAPES 

Conceito CAPES 
Ano: 2013 

a 2016 
 

Conceito: 
6 

 

1.1 Contextualização da região, da Universidade e do Curso 

1.1.1 Contexto Regional 

O surgimento da Universidade Católica de Brasília (UCB) está atrelado à história de 

Brasília, uma cidade que nasce com a vocação para a administração pública federal. Assim, é 

preciso considerar em seu projeto pedagógico as contradições do sistema político e econômico 

específicos dessa realidade e, também, a demanda por uma formação acadêmica, profissional e 

ética. 

Nesse sentido, a UCB se coloca no mercado como uma instituição confessional-

filantrópica, que prima pela formação de qualidade, desenvolvendo suas atividades de forma 

indissociável entre Pesquisa, Ensino e Extensão, considerando a necessidade da região por 

profissionais altamente qualificados no setor terciário e na administração pública. 

1.1.1.1 Área de Influência 

A UCB é a única Universidade privada do Distrito Federal-DF, possui estudantes matriculados 

em cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, nas modalidades presencial e a 

distância. Dispõe de mais de 112.460 mil m2 de área e conta com infraestrutura que privilegia o 

atendimento às demandas dos cursos/programas por ela oferecidos, que vão desde salas de 

aula equipadas com acesso à internet, recursos multimídia e laboratórios de ponta.  
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O avanço da modalidade de Educação a Distância veio atender às novas exigências sociais 

de formação. A UCB dispõe de Polos de Educação a Distância (PEAD), distribuídos em vários 

locais do território nacional e no exterior – Angola, EUA e Japão – que contam com toda a 

infraestrutura necessária para a realização dos encontros presenciais que ocorrem durante os 

semestres. Os polos são viabilizados por uma aliança estratégica entre instituições de ensino e 

a UCB, caracterizando-se como uma grande rede de Educação a Distância e como uma ação com 

vistas à democratização do acesso ao Ensino Superior. 

1.1.2 Contexto Institucional 

1.1.2.1 A Mantenedora 

A UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC) é uma associação civil, 

confessional, de direito privado, de caráter assistencial, educacional e filantrópico e sem fins 

econômicos, comunitária e reconhecida como de utilidade pública. Inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.331.801/0001-30, fundada em 8 de agosto de 1972, na Cidade de Brasília-DF, registrada 

no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-

DF, sob nº de ordem 1.132, no Livro A-6, datado de 12 de agosto de 1972, com sede à Avenida 

Dom Bosco, nº 2.139, Silvânia-GO e, com Escritório Executivo na QS 01 Rua 210 sala 1105 e 1106, 

Lote 40 – Areal/Águas Claras-DF. 

Mantenedora: União Brasileira de Educação Católica (UBEC) 

End.: QS 1 Rua 210 salas 1105 e 1106 n.: Lote 40 

Bairro: Areal Cidade: Brasília CEP: 71950-770 UF: DF 

Fone: (61) 3383-9000 Fax: (61) 3383-9030 

Site: http://www.catolica.edu.br/ubec/  

Constituída como Associação Civil, religiosa de direito privado e de caráter assistencial, 

educacional e filantrópica, a UBEC é formada pela união de cinco Províncias Religiosas e uma 

Diocese: a Província Lassalista de Porto Alegre – Irmãos Lassalistas; a Província São José da 

Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo – Padres e Irmãos 

Estigmatinos; a Província Marista do Centro Norte do Brasil – Irmãos Maristas; a Inspetoria São 

João Bosco – Salesianos de Dom Bosco; a Inspetoria Madre Mazzarello – Irmãs Salesianas; a 

Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. 

A diretoria da UBEC adota o modelo de Governança Corporativa (aprovado pela 

Assembleia Geral nº 84, de 17/18 de novembro de 2009) na intenção de aumentar a eficiência 

e eficácia no trato das ações desenvolvidas em todas as instâncias da UBEC.  
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Atualmente, além da UCB, a UBEC mantém: o Centro Educacional Católica de Brasília 

(CECB), o Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais (CECMG), o Centro Universitário 

do Leste de Minas Gerais (UNILESTE), o Colégio Padre de Man (CPM), em Minas Gerais, a 

Faculdade Católica do Tocantins (FACTO) e a Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FCR). 

As linhas de ação, abaixo especificadas, indicam as formas de ser e de atuar da UBEC em 

sua missão evangelizadora e educativa: 

• Manter estabelecimentos de Ensino, em todos os níveis e modalidades. 

• Criar, manter e desenvolver atividades, para assegurar sua sustentabilidade e 

qualificação de seus serviços. 

• Promover ações assistenciais e de prestação de serviços. 

• Manter/gerir obras sociais, centros de saúde e hospitalares, centros de 

formação, centros culturais, meios de comunicação social, editoração, projetos 

esportivos e outros, que se enquadrem em seus Princípios Fundantes e suas 

Finalidades e sua Missão. 

• Desenvolver projetos que visem à proteção do meio ambiente. 

• Criar, manter e promover ações conjuntas em obras e instituições que atuem 

no âmbito da educação, do ensino, da pesquisa, da saúde e da assistência social, 

bem como do meio ambiente, dos meios de comunicação e das emissoras de 

rádio e de televisão. 

1.1.2.2 A Universidade Católica de Brasília 

A Universidade Católica de Brasília (UCB), mantida pela União Brasileira de Educação 

Católica (UBEC), é regida pela legislação pertinente em vigor, pelos Estatutos da Mantenedora, 

no que couber, por seu Estatuto, pelo Regimento Geral e por atos normativos internos. 

A UCB possui dois Câmpus em Brasília, situados na QS 07 Lote 01 EPCT, Águas Claras - 

CEP: 71966-700 - Taguatinga/DF - Telefone: (61) 3356-9000 (Câmpus Taguatinga); no St. N QNN 

31 - Ceilândia, Brasília - DF, 72225-392 – Telefone: (61) 3375-5941 (Câmpus Ceilândia).  

Mantida: Universidade Católica de Brasília (UCB) 

End.: QS 07 – Lote 1 – EPCT   

Bairro: Águas Claras Cidade: Taguatinga CEP: 71966-700  UF: DF 

Fone: (61)3356 9000   
Site: http://www.ucb.br 

http://www.ucb.br/
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A UCB goza de autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar, dentro dos 

limites fixados pela legislação federal e por seu Estatuto, adotando o seguinte modelo 

organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma Institucional. 

 

Toda a gestão da UCB, conforme apresentada no organograma acima, orientando-se 

pelos princípios cristãos, pauta sua atuação no respeito aos direitos fundamentais da pessoa 

humana e tem como finalidades: formar cidadãos e profissionais conscientes e competentes; 

promover a educação cristã pelo diálogo entre razão e fé, integrando os diversos ramos do 

saber, tendo como compromisso a busca da verdade; incentivar o exercício da justiça, o 

fortalecimento da sociedade humana, a compreensão e promoção dos direitos e deveres da 

pessoa; promover a evangelização da cultura; desenvolver ensino de qualidade; promover a 

pesquisa científica, tecnológica, filosófica, teológica e cultural em geral, bem como as atividades 

de educação continuada; desenvolver atividades de extensão, colocando à disposição da 

comunidade os resultados das atividades de ensino e pesquisa, mediante cursos e serviços 

especiais; colaborar com entidades públicas e privadas na busca de um modelo integrado de 

desenvolvimento, fundado no respeito e na assimilação dos valores culturais, sem perder de 

vista a formação da consciência crítica para o exercício da cidadania, bem como o caráter 

universal do saber.  

A história da UCB está ligada à própria organização da UBEC, em 1972, graças à iniciativa 

de diretores de Colégios Religiosos de Brasília, sob a liderança do Padre José Teixeira da Costa 

Nazareth. Em um primeiro momento, foi criada a instituição responsável por manter a futura 
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Universidade Católica de Brasília, a União Brasileira de Educação Católica. Logo em seguida, foi 

criada a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), em 1974, como primeira unidade de 

ensino.  

O registro em cartório da Ata da Assembleia, Estatuto e Posse da 1ª Diretoria, realizado 

no dia 12 de agosto de 1972, oficializou o grupo de Diretores de Escolas Católicas de Brasília na 

fundação da UBEC - sociedade civil de direito privado e objetivos educacionais, assistenciais, 

filantrópicos e sem fins lucrativos -, cujo principal objetivo foi criar, na cidade de Brasília, uma 

Universidade Católica. Eram cerca de 10 congregações, todas com mais de 100 anos de 

experiência internacional em Educação.  

Daquelas instituições iniciais, permaneceram seis associadas à frente da UBEC, como 

dito acima. A primeira unidade, a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), foi sediada 

provisoriamente no Plano Piloto de Brasília, tendo início em 12 de março de 1974, com os cursos 

de Economia e Administração de Empresas, que funcionaram no Colégio Sagrado Coração de 

Maria, e com o curso de Pedagogia, cujas aulas ocorreram no Colégio Marista, na região 

administrativa de Taguatinga. Nos anos de 1980, duas outras Faculdades: a Faculdade Católica 

de Tecnologia e a Faculdade de Educação se reuniram à FCCH. Nessa época, alteraram-se 

Estatutos e Regimentos, em razão da nova realidade conjuntural, permitindo uma estrutura de 

ensino coerente e adequada à sua própria expansão, sendo então instaladas as Faculdades 

Integradas da Católica de Brasília (FICB).   

Os cursos na área de Educação, de capacitação dos docentes da Secretaria de Educação 

do DF e a Graduação na área de Ciência e Tecnologia foram priorizados, levando-se em conta o 

conhecimento, experiências históricas e proposições das FICB nessa área. A criação da Faculdade 

Católica de Tecnologia, reunindo os cursos de Ciências (Matemática, Física, Química e Biologia) 

e o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, mostrava a expansão gradativa 

e segura da Católica. Em março de 1985, o câmpus, posteriormente denominado Câmpus I, em 

Taguatinga, foi inaugurado com o primeiro prédio, hoje denominado São João Batista de La Salle. 

Em 1987, a Instituição oferecia cursos de Graduação, tais como o de Ciências Biológicas, Ciência 

da Computação, Engenharia de Software, Filosofia, Física, Letras, Matemática e Química, com 

opções em licenciatura e bacharelado, além dos cursos de especialização e mestrado da Pós-

Graduação. 

O desenvolvimento das FICB confirmava as possibilidades dos trabalhos acadêmicos 

consolidando os objetivos, diretrizes de ação e metas na elaboração do projeto para o 

reconhecimento das FICB como Universidade. Uma das ações necessárias para isso foi a 

implantação do Curso de Mestrado em Educação, cujas atividades começaram em 1994. 
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De acordo com a Portaria nº 1.827, de 28 de dezembro de 1994, a Católica foi 

reconhecida pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) como Universidade Católica de 

Brasília (UCB) e, no dia 23 de março de 1995, foi oficialmente instalada em seu Câmpus I, em 

Taguatinga. Na ocasião, o chanceler, Irmão Gentil Paganotto, teve a atribuição de nomear o 

reitor, padre Décio Batista Teixeira, e entregar a Universidade à comunidade. Durante a gestão 

do padre Décio, a UCB contava com 377 professores, 6.990 estudantes e 488 funcionários 

administrativos. Esse considerável corpo acadêmico ajudou o reitor a superar as inúmeras 

dificuldades no processo de organização da Universidade.   

Esse momento marca o início das edificações que hoje totalizam 112.460 m² de área 

construída nos câmpus da UCB, com prédios modernos e funcionais. De março de 1995 até 1998 

existiam na UCB 20 cursos de Graduação e 24 cursos de Pós-Graduação lato sensu (destes, 4 

cursos na modalidade a distância), além de 3 cursos de Pós-Graduação stricto sensu. 

Acompanhando essa linha de planejamentos bem estruturados, viu-se que, para consolidação 

da Pós-Graduação stricto sensu, a instalação de uma sede própria para esse segmento era 

imprescindível, sendo então realizada essa instalação no Plano Piloto de Brasília, em 1998, no 

Câmpus II, acompanhada da implantação de outros cursos de mestrado, como: Economia 

(1998), Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação (1998), Psicologia (1999), 

Educação Física (1999), Planejamento e Gestão Ambiental (2000), Ciências Genômicas e 

Biotecnologia (2000), Direito (2003), Gerontologia (2005). A expansão do stricto sensu se 

fortaleceu com a criação dos cursos de doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia 

(2003).  

1.1.2.3 Missão 

Atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da 

sociedade, por meio da geração e da comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os 

valores éticos e cristãos, na busca da verdade. 

1.1.2.4 Princípios institucionais 

A Universidade Católica de Brasília faz parte da rede brasileira e mundial de Instituições 

de Educação Católica e traz em si a marca do compromisso em promover processos educativos 

que contribuam para a construção da dignidade da vida. Nesse sentido, professa e se 

compromete, diante da comunidade humana, a seguir os seguintes princípios fundantes: 

• O sentido cristão da existência humana, a valorização da vida em todas as suas 

formas, o respeito à dignidade da pessoa humana e à liberdade pessoal, a busca 
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da verdade e do transcendente e o relacionamento da pessoa humana consigo 

mesma, com os outros, com o mundo e com Deus. 

• O confronto, no diálogo entre a fé e a cultura, de critérios e itinerários culturais 

e religiosos diferentes. 

• A competência no Ensino, em todos os seus níveis e modalidades. 

• A construção da comunidade, pelo testemunho solidário do convívio fraterno e 

da corresponsabilidade. 

• A formação da consciência e do agir cristãos no âmbito social, para a 

consolidação da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e 

fraterna. 

• A busca constante da eficiência e da eficácia na gestão acadêmica, 

administrativa e financeira, de acordo com o modelo de Governança 

Corporativa, assumido pela UBEC. 

• A formação da consciência em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável. 

São princípios que acompanham todo o fazer educativo da UCB, a saber: 

➢ Pastoralidade 

A UCB é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, conforme a natureza de uma 

universidade, mas é também uma comunidade educativa confessional. Assim, tem sua 

referência numa experiência de fé, por meio da qual busca ser fermento evangélico no mundo 

social. Daí a importância de compreender a pastoralidade como o primeiro princípio 

estruturante da Instituição. 

➢ Extensionalidade 

O princípio da extensionalidade, sob essa ótica, é valor epistemológico, ético e político 

buscado pela Instituição no seu processo educativo. Esse valor perpassa, transversalmente, 

todas as atividades de ensino-aprendizagem, visando oferecer condições para a geração de 

competências científicas, profissionais e humanas no mundo do trabalho e em todos os espaços 

onde a vida pode acontecer.  
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➢ Sustentabilidade 

Entre os diversos segmentos que compõem a sociedade, estão as instituições de 

educação superior, colaboradoras importantes por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

na construção de um conhecimento compatível com a sustentabilidade do desenvolvimento, 

bem como com a equidade, o equilíbrio e a conservação do planeta e da humanidade. A 

sustentabilidade pode se tornar um princípio da instituição à medida que pautar o seu processo 

de ensino e de aprendizagem, considerando, dentre outros, o aspecto ecológico, econômico, 

ecumênico, educacional e ético. 

➢ Indissociabilidade 

As atividades do ensino, da pesquisa e da extensão são tempos, espaços e processos de 

aprendizagem, em vista da formação do educando e da transformação social. Para tanto, a 

Universidade precisa se constituir, cada vez mais, numa comunidade de aprendizes onde se 

desenvolvem os talentos, as competências e as habilidades necessárias para a formação pessoal, 

profissional e social. A atitude aprendente é, portanto, o elemento integrador das diversas 

formas de produção e comunicação do conhecimento. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, acima de tudo, um princípio 

pedagógico e político que deve permear todas as ações que são realizadas na Universidade. 

Assim, em cada ação realizada devem estar presentes: o princípio do ensino como processo de 

autonomia na aprendizagem; o princípio da pesquisa como processo de autonomia da 

investigação científica; o princípio da extensão, como autonomia na ética e na relevância social 

do conhecimento. Para a UCB, é o “mesmo ator, na mesma atividade” que promove a 

indissociabilidade. 

1.1.2.5 Valores institucionais 

São valores institucionais: Ética - Transparência - Acolhimento - Cooperação - 

Comprometimento -  Inovação - Sustentabilidade. 

Para o cumprimento dos valores institucionais a UCB empenha suas forças com foco em 

valores indispensáveis e necessários à sociedade, alinhados à visibilidade pública da Igreja 

Católica, quais sejam:  

✓ Ser testemunho da Igreja na sociedade. 

✓ Ser espaço dinâmico de encontro e tensão entre experiência de fé e saber científico, 

em contínua busca de sentido. 

✓ Cumprir sua responsabilidade sociopolítica conforme as orientações da Igreja. 



 
 

Página 15 de 129 
 

✓ Pronunciar-se com competência sobre questões político-econômico-sociais, tendo 

presentes princípios ético-religiosos. 

✓ Prestar serviços à Igreja e à Sociedade. 

✓ Como comunidade educativa católica: 

• atender a todos os estudantes, sejam quais forem suas convicções; 

• ser, para todos, lugar de experiência religiosa; de estímulo à busca do 

transcendente; de apresentação da proposta cristã sem proselitismo; 

• proporcionar aos estudantes um ambiente favorável para o cultivo de sua 

identidade e a formação de lideranças cristãs, sendo um lugar de síntese entre 

fé e razão, sempre em espírito ecumênico, no sentido mais amplo do termo. 

✓ Como Universidade: 

• testemunhar e construir comunhão e fraternidade na comunidade 

acadêmica e estendê-las à comunidade local; 

• ter presentes, em suas opções, as necessidades das classes populares; 

• respeitar a diferença e propiciar o crescimento dos integrantes da 

comunidade acadêmica; 

• oferecer, à sociedade e à Igreja, profissionais com fundamentada formação 

ética, cultural, tecnológica e científica. 

1.1.2.6 Visão de futuro 

Em 2020, no seu Jubileu de Prata, a Universidade Católica de Brasília será uma 

instituição de referência na excelência acadêmica e na geração do desenvolvimento sustentável. 

Para a consecução dessa visão de futuro, a UCB desenhou objetivos estratégicos com 

base nas perspectivas de crescimento e na consolidação desta Universidade como referencial 

de qualidade no Ensino Superior, dentro do cenário local, regional e nacional, bem como pelas 

diretrizes de sua mantenedora.  

A UCB estabeleceu alguns projetos como balizadores e prioritários para o seu 

desenvolvimento, bem como a sua correlação entre futuras metas e ações. Esse processo 

contará com uma avaliação permanente e ajustável, em função de um conjunto de fatores 

internos e externos inter-relacionados.  

Os projetos têm por finalidade apresentar os principais elementos que compõem o 

processo de revitalização do modelo de gestão da Universidade Católica de Brasília e estabelecer 

os pilares do planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento do Projeto de 

Universidade. 
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1.1.3 Contexto do Programa 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia da Universidade Católica de 

Brasília (PPGE-UCB) foi iniciado em 1998 com o curso de Mestrado Acadêmico em Economia e 

recomendado pela CAPES em 2001. Em 2002, começou a utilizar o exame nacional da ANPEC 

(Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia) como uma das formas de 

seleção de candidatos para o mestrado em Economia, o que ampliou a inserção nacional do 

Programa e permitiu que o PPGE entrasse no seleto grupo de centros de pós-graduação em 

Economia que disputa os melhores candidatos ao mestrado em Economia selecionados 

nacionalmente via exame da ANPEC.  

O Doutorado em Economia admitiu a sua primeira turma de alunos em 2006. Em 

outubro de 2007 o Mestrado e Doutorado em Economia receberam conceito 5 na avaliação 

trienal da CAPES. Em 2008, o Programa de Pós-Graduação em Economia da UCB foi admitido 

como membro efetivo do Conselho Deliberativo da ANPEC. Na avaliação trienal 2007-2009 a 

CAPES decidiu rebaixar o conceito do Programa para 4. O principal argumento foi que a saída 

de professores do Programa para outras instituições de ensino iria comprometer a sua 

produção científica. De acordo com a Comissão de Avaliação da CAPES, isto poderia 

comprometer o desenvolvimento de outras atividades, como a continuidade de projetos de 

pesquisa, orientação de mestrandos e doutorandos e inserção internacional.  

No triênio 2010-2012, com o apoio da UCB, o Programa atuou ativamente em diversas 

frentes para sanar as deficiências apontadas no relatório da avaliação trienal 2007-2009 da 

CAPES, bem como para aprimorar os pontos fortes destacados naquela mesma avaliação. Para 

tanto, o Programa contratou novos professores doutores com formação acadêmica em centros 

nacionais e internacionais de alto nível, aumentando a pluralidade de pensamento, analítica e 

investigativa de seu corpo docente. A inserção internacional do Programa foi significativamente 

ampliada, houve uma ampliação dos projetos de pesquisa apoiados por órgãos externos, as 

atividades de orientação de dissertações e teses permaneceram bem distribuídas entre os 

docentes e a produção científica qualificada de docentes e discentes sofreu significativos 

incrementos, tanto quantitativos quanto qualitativos. A expectativa negativa apresentada pela 

Comissão de Avaliação no relatório do triênio 2007-2009 não se confirmou. Pelo contrário, 

conforme destacado, o Programa melhorou em diversos pontos da avaliação. Como resultado, 

a Diretoria de Avaliação da CAPES decidiu acatar a recomendação da Comissão de Avaliação e 

atribuiu conceito 5 ao PPGE-UCB no triênio 2010-2012. 

A expectativa desfavorável apresentada pela Comissão de Avaliação no relatório do 

triênio 2007-2009 não se confirmou. Pelo contrário, conforme destacado, o Programa 
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melhorou em diversos pontos da avaliação. Como resultado, a Diretoria de Avaliação da CAPES 

decidiu acatar a recomendação da Comissão de Avaliação e atribuiu conceito 5 ao PPGE-UCB 

no triênio 2009-2012. Embora o PPGE-UCB tivesse condições de receber conceito 6 naquela 

avaliação de acordo com os indicares apresentados, comparativamente aos Centros que 

receberam esse conceito, isso não ocorreu sob o argumento de que não era permitido a 

nenhum Programa subir 2 (dois) níveis em uma única avaliação. Dessa forma, foi atribuído o 

conceito 5 ao PPGE-UCB na avaliação trienal de 2009-2010, ainda que tivesse condições de 

receber conceito 6. 

O reconhecimento com o conceito 6 ocorreu, finalmente, na avaliação quadrienal de 

2013 a 2016. Diante da consolidação dos bons indicadores já demonstrada nas avaliações 

anteriores, a Comissão de Área decidiu recomendar a progressão do PPGE-UCB para conceito 

6, o que foi chancelado pelo CTC da CAPES em sua 137ª reunião. Conforme descrito na ficha de 

avaliação “O Programa apresentou avaliação MB em todos os quesitos e itens do relatório, 

apresentou internacionalização comprovada por sua produção intelectual e atividades 

regulares do centro e de seus pesquisadores, bem como nucleação comprovada de seus 

alunos”. O relatório de avaliação também reconheceu que “O programa foi um dos mais 

produtivos na área, tendo apresentado a 3ª maior média de produção per capita avaliada pelo 

Qualis-CAPES da área, com uma média de 147,6 pontos por docente permanente por ano, e o 

5º com maior média de pontos se considerados apenas os periódicos classificados como A1 e 

A2, com uma média de 67,4 pontos por docente permanente por ano”. Com isso, a partir da 

avaliação quadrienal de 2013 a 2016, o PPGE-UCB assumiu uma honrosa posição no seleto 

grupo de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da área de Economia considerados de 

Excelência Acadêmica pela CAPES.      

No atual quadriênio, 2017-2020, o PPGE-UCB continuou a aprimorar os seus pontos 

fortes ao mesmo tempo em que dispensou atenção especial aos demais itens considerados 

relevantes pela avaliação CAPES. Tendo como referência a avaliação anterior, os indicadores do 

Programa mantiveram-se no patamar de destaque como MB. De maneira resumida, alguns 

pontos do relatório são destacados a seguir.  

A atividade de orientação dos mestrandos e doutorandos manteve-se bem distribuída 

entre os docentes e linhas de pesquisa do Programa. Todos os professores permanentes do 

Programa conduziram, pelo menos, a orientação de uma dissertação ou tese. Manteve-se, 

assim, a boa distribuição da atividade de orientação entre os professores permanentes do 

Programa. 

A produção discente continuou avançando, tanto qualitativa e quantitativamente. Os 

alunos regulares do Programa publicaram artigos em revistas nacionais e internacionais 
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classificadas no Qualis da área de Economia e também em anais de alguns dos principais 

congressos nacionais e internacionais de Economia. Já os egressos participaram como 

coautores na elaboração de artigos oriundos de suas dissertações e teses, que foram 

apresentados e publicados em anais de congressos e publicados em periódicos classificados no 

Qualis-CAPES da área de Economia. Isso atesta a qualidade das teses e dissertações defendidas 

pelos alunos do Programa de Economia. Alguns discentes conseguiram publicar artigos 

relacionados às suas dissertações ou teses em periódicos classificados nos estratos superiores 

do Qualis, o que representa um importante indicador da qualidade da produção discente do 

Programa. Essas publicações contribuíram para a ampliação e diversificação da produção 

intelectual do Programa, demonstrando a participação qualificada dos discentes e egressos 

nesse indicador. 

A inserção internacional do Programa foi ampliada em diversas frentes. Primeiramente, 

foram mantidos convênios de cooperação acadêmica entre o PPGE-UCB e diversos centros 

internacionais de economia, tais como a Escola de Economia da Universidade de Queensland 

(Austrália), o Programa de Pós-Graduação em Economia Matemática da Universidade 

Autónoma de San Luis Potosí (México) e o College of Technology Management da National Tsing 

Hua University (República da China - Taiwan) e outros. Além disso, foram assinados 2 (dois) 

novos acordos formais de cooperação acadêmica, com a Asia University (Taiwan) e a Julius-

Maximilians-Universität Würzburg (Alemanha). Esses convênios visam facilitar o intercâmbio de 

estudantes em atividades acadêmicas, como doutorado sanduíche, e a realização de visitas de 

curta duração bem como o desenvolvimento de parcerias de pesquisa.  

O Programa de Economia da UCB organizou, em parceria com a University of Alberta 

(Canadá) e Universidade de Brasília (UnB), o International Workshop on Fiscal Federalism, que 

ocorreu entre os dias 10 e 12 de maio de 2018 no Câmpus Asa Norte. As atividades foram 

financiadas pela University of Alberta (Canadá), Universidade Católica de Brasília e FAP-DF. O 

evento contou com palestras ministradas por renomados keynote speakers em seções 

plenárias, mesas-redondas sobre temas de conjuntura econômica e apresentações de artigos 

convidados em seções especiais e de artigos selecionados pelo Comitê Científico em seções 

paralelas. Especificamente, o evento contou com a participação de renomados pesquisadores 

estrangeiros especialistas em Federalismo Fiscal, além de pesquisadores que apresentaram 

trabalhos selecionados pelo Comitê Científico em seções ordinárias. Durante o Workshop, o 

Programa de Economia recebeu visitas de vários pesquisadores reconhecidos 

internacionalmente, incluindo Robin Boadway (Queen’s University), Jorge Martinez-Vazquez 

(Georgia State University), Emilson Silva (University of Alberta), Bev Dahlby (University of 
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Calgary), Chikara Yamaguchi (Hiroshima University), Martin Besfamille (Catholic University of 

Chile), Guozhong Zhu (University of Alberta) e Barry Scholnik (University of Alberta). 

Por fim, vários professores do Programa de Economia da UCB possuem atuações 

internacionais destacadas, fazendo parte de corpos editoriais e colaborando como avaliadores 

de manuscritos para alguns dos principais periódicos internacionais da área de Economia. 

2. PROPOSTA DO PROGRAMA 

2.1 CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

2.1.1 Organização Pedagógica do Programa 

O Programa de Pós-Graduação em Economia da UCB promoveu, a partir do primeiro semestre 

de 2017, uma alteração em sua estrutura curricular, passando as disciplinas de 30 horas (ou 2 

créditos) para 60 horas aula semestrais (ou 4 créditos). Essa mudança atendeu a uma orientação 

institucional que buscou padronizar as cargas horárias de todas as disciplinas ofertadas pelos 

Programas de Pós-Graduação da UCB. A discussão sobre a mudança foi realizada no Colegiado 

do Programa ao longo de todo ano de 2016, tendo sido finalmente aprovada pelo CONSEPE da 

UCB em reunião realizada em 9 de dezembro de 2016. O Colegiado do Programa tomou essa 

orientação institucional de reformulação da carga horária das disciplinas como uma 

oportunidade para revisar conteúdos e modernizar as grades curriculares do mestrado e 

doutorado em Economia, preservando a espinha dorsal de cada Programa e os pontos 

reconhecidamente relevantes por discentes e docentes da grande anterior, que continha 

disciplinas de 30 horas aula. A nova estrutura curricular, com as disciplinas de 60 horas aula, 

entrou em vigor a partir do primeiro semestre de 2017.  

Nesse sentido, foram mantidas as 3 áreas de especialização dos Programas de Mestrado e 

Doutorado em Economia da UCB, a saber: Economia da Inovação, Economia Regional e Finanças, 

cada uma representada por uma disciplina de 60 horas aula obrigatória de área e por uma 

disciplina optativa de Tópicos Especiais, no caso do mestrado, e de Tópicos Avançados, no caso 

do doutorado. 

Foi mantida a disciplina de aperfeiçoamento em Métodos Quantitativos, oferecida no verão 

durante o mês de fevereiro, para os alunos ingressantes no mestrado e doutorado. Essa 

disciplina não conta créditos, mas é obrigatória a ambos os cursos visando o cumprimento de 

carga horária mínima em atividades complementares.  

A integralização de horas em atividades complementares é uma novidade a ambos os cursos, 

mestrado e doutorado. A ideia é que essas horas sejam usadas para os alunos desenvolverem 
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habilidades e competências que vão além da sala de aula, tais como realização de estágio 

docência, publicação de artigos em periódicos classificados no Qualis-CAPES de Economia, 

participação em congressos e outras atividades acadêmicas relevantes à formação do aluno. O 

detalhamento das atividades complementares admitidas, com a respectiva equivalência em 

horas, está disponível no Regulamento Específico do Programa de Economia da UCB, que pode 

ser acessado em: 

http://www.ucb.br/sites/000/1/PDF/2017/MestradoeDoutoradoemEconomia.pdf 

Houve a inclusão da disciplina de Epistemologia, transversal a todos os programas de Pós-

Graduação da UCB, visando explorar aspectos multidisciplinares da atividade de pesquisa e 

incentivar a troca de experiências e conhecimentos entre distintas as áreas que constituem a 

Pós-Graduação da UCB. Essa disciplina discute aspectos metodológicos da pesquisa comuns a 

distintas áreas do conhecimento e explora aspectos multidisciplinares da atividade pesquisa, 

incentivando parcerias e produção conjunta entre alunos de distintos Programas de Pós-

graduação.            

O core básico de disciplinas do Mestrado em Economia foi integralmente mantido, assim como 

a oferta de um curso de aperfeiçoamento em Métodos Quantitativos no verão, durante o mês 

de fevereiro e antes do início das aulas regulares.  Assim, a grade obrigatória conta com 

Matemática, Econometria I, Microeconomia I e Macroeconomia I, todas disciplinas de 60 horas 

aula. 

Os alunos continuam a escolher uma área de especialização, que é representada por disciplinas 

de Economia da Inovação, Economia Regional e Finanças, classificadas como obrigatórias de 

área e optativas de área. Houve a inclusão de uma disciplina optativa comum na estrutura 

curricular do curso, que os alunos podem escolher num conjunto de 9 (nove) disciplinas 

relacionadas às especialidades de cada professor do Programa. Uma dessas disciplinas é 

Pesquisa e Produção Científica em Economia I, que tem por objetivo iniciar o estudante na 

atividade de pesquisa e por requisito a produção e submissão de um artigo, produzido ao longo 

do semestre sob supervisão do orientador, a um periódico Qualis-CAPES da área de Economia 

classificado como B2 ou superior. Essa disciplina contribui para a definição dos temas de 

dissertação e ampliação da produção discente do programa.  

Outra novidade importante da nova grade é a exigência de que os alunos se matriculem nas 

disciplinas de Orientação de Dissertação já no primeiro semestre do curso e se mantenham 

matriculados em todos os semestres subsequentes. Há uma sequência de 4 (quatro) disciplinas 

de orientação, que o aluno deve cursar, sendo uma por semestre do prazo regulamentar de 2 

anos. Essas disciplinas não contam créditos. Ao final de cada semestre, o orientador apresenta 

um relatório formal informando as atividades desenvolvidas pelo orientando e indicando o 
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resultado como aprovado ou reprovado. Vale ressaltar que a mudança de orientador pode ser 

realizada ao longo do curso, caso seja necessário. 

Até o terceiro semestre do curso de Mestrado em Economia, o aluno deve qualificar o seu 

projeto de dissertação perante banca examinadora, sob a supervisão de um orientador que fora 

escolhido ainda no primeiro semestre do curso de mestrado. Essa qualificação é um pré-

requisito para a defesa da dissertação, que deve ocorrer até o final do quarto semestre do 

mestrado. Caso o aluno, por qualquer motivo, não consiga cumprir esse prazo, poderá solicitar 

prorrogação ao final do quarto semestre por um período máximo de até 2 (dois) semestres 

letivos.     

No caso do Doutorado em Economia, o total de créditos a ser integralizado passou de 68 

(sessenta e oito), na grade antiga com disciplinas de 30 horas aula, para 52 (cinquenta e dois), 

na grade nova com disciplinas de 60 horas aula. Essa redução justifica-se pela necessidade de se 

priorizar a atividade de pesquisa no decorrer do curso de Doutorado. Havia um excesso de 

créditos em disciplinas na grade antiga que diminuía excessivamente o tempo que um aluno, 

cursando a grade completa do Doutorado, teria disponível para se envolver na atividade de 

pesquisa e elaboração de tese. Na nova grade, o aluno consegue cursar todas as disciplinas até 

o sexto semestre do curso, restando ainda dois semestres integralmente livres para o 

desenvolvimento da tese e outras pesquisas, o que representa a essência de um curso de 

doutorado. Além disso, o total de 52 créditos para o Doutorado em Economia é praticado por 

vários dos principais Programas de Economia do país.    

O core básico de disciplinas do Doutorado em Economia foi integralmente mantido, assim como 

a oferta de um curso de aperfeiçoamento em Métodos Quantitativos no verão, durante o mês 

de fevereiro e antes do início das aulas regulares.   

No Doutorado em Economia, os alunos continuam escolhendo 2 (duas) áreas de especialização 

dentre as 3 (três) áreas que o Programa regulamente oferta, a saber Economia da Inovação, 

Economia Regional e Finanças. Além disso, há uma disciplina optativa comum na estrutura 

curricular do curso, que os alunos podem escolher num conjunto de 15 (quinze) disciplinas 

relacionadas às especialidades de cada professor do Programa e exclusivas do doutorado. A 

disciplina Pesquisa e Produção Científica em Economia II é obrigatória ao doutorado e oferecida 

de forma isolada no sexto semestre do curso. Ela tem por objetivo iniciar o estudante na 

atividade de pesquisa e, por requisito, a produção e submissão de um artigo, elaborado ao longo 

do semestre sob supervisão do orientador, a um periódico Qualis-CAPES da área de Economia 

classificado como B2 ou superior. 

Assim como no mestrado, os alunos do Doutorado em Economia devem se matricular nas 

disciplinas de Orientação de Tese desde o primeiro semestre do curso e em todos os semestres 
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subsequentes até o final do curso. Há uma sequência de 8 (oito) disciplinas de orientação, que 

o aluno deve cursar uma em cada semestre do prazo regulamentar de 4 anos. Essas disciplinas 

não contam créditos. Ao final de cada semestre, o orientador apresenta um relatório formal 

informando as atividades desenvolvidas pelo orientando e indicando o resultado como 

aprovado ou reprovado. Vale ressaltar que a mudança de orientador pode ser realizada ao longo 

do curso, caso seja necessário. 

Até o sexto semestre do curso de Doutorado em Economia, o aluno deve qualificar o seu projeto 

de tese perante banca examinadora, sob a supervisão de um orientador que fora escolhido ainda 

no primeiro semestre do curso de doutorado. Essa qualificação é um pré-requisito para a defesa 

da tese, que deve ocorrer até o oitavo semestre do doutorado. Caso o aluno, por qualquer 

motivo, não consiga cumprir esses prazos, poderá solicitar prorrogação de prazo ao final do 

quarto semestre por um período máximo de até 2 (dois) semestres letivos. 

2.1.2 Coerência do Programa com os documentos de área 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia da Universidade Católica de Brasília 

(PPGE-UCB) possui 2 (dois) níveis de ensino: Mestrado e Doutorado. O PPGE compreende as 

seguintes atividades:  

I – aulas das disciplinas obrigatórias comuns, obrigatórias de área e optativas;  

II – orientações de dissertação e de tese;  

III – estudos e pesquisas individuais e em equipe;  

IV – atividades de projeto de pesquisa seguindo as linhas estabelecidas no Programa;  

V – atividades em laboratório de pesquisa;  

VI – realização de seminários;  

VII – estudo de tópicos especiais e avançados;  

VIII – atividades que integrem os alunos da Graduação com a Pós-Graduação;  

IX – atividades que integrem os alunos da Pós-Graduação com as atividades de extensão 

e de inserção econômica e social. 

O Programa de Economia atende adequadamente a todos os quesitos definidos no documento 

da área de Economia pela CAPES. Além disso, há um alinhamento entre as áreas de 

concentração, linhas de pesquisa e disciplinas que norteiam a formação dos mestres e doutores. 

Especificamente, o Mestrado e Doutorado em Economia organiza-se em torno de 3 (três) áreas 

de concentração e cada área de concentração conta com 2 (duas) linhas de pesquisa, conforme 

descritas a seguir. 
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Área de Concentração: Finanças. 

Linhas de Pesquisas: 

- Teoria econômica e Métodos Quantitativos. 

Descrição: nessa linha de pesquisa, desenvolvemos pesquisas relacionadas com 

existência e caracterização do equilíbrio competitivo em mercados financeiros 

completos e incompletos, estudos sobre imperfeições de mercado, problemas de 

alocação intertemporal de recursos e questões correlatas. 

- Finanças empíricas e economia aplicada. 

Descrição: essa linha de pesquisa utiliza modelagem teórica, econometria, técnicas 

computacionais e dados observados para discutir questões em aberto de economia e 

finanças, tais como eficiência de mercado, otimização dinâmica, racionalidade, 

princípios de macroeconomia e de microeconomia, dentre outros assuntos. 

Área de Concentração: Economia Regional. 

Linhas de Pesquisas: 

- Setor público. 

Descrição: estuda o papel do governo, suas interações com a economia e seus 

desdobramentos regionais. Dentro dessa linha inserem-se temas como Federalismo 

Fiscal, que trata das relações intergovernamentais envolvendo políticas de gastos, 

tributações e transferências bem como aspectos mais abrangentes de política fiscal. 

- Economia espacial e urbana. 

Descrição: estuda a influência da localização sobre a atividade econômica. Aborda 

temas relacionados à nova geografia econômica, à distribuição no território dos 

recursos móveis, dos recursos intransferíveis, bem como seus impactos sobre a 

geração de emprego e renda. 

Área de Concentração: Economia da Inovação. 

Linhas de Pesquisas: 

- Mudança tecnológica e financiamento da inovação. 

Descrição: estuda elementos de inovação em processo e em produto. Inovação 

financeira. Relação entre inovação e estruturas de mercado. Análise do 

financiamento da inovação. Pesquisa e desenvolvimento. Abertura de capital em 

projetos de inovação. 
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- Inovação, produtividade e meio ambiente. 

Descrição: aborda os efeitos da inovação sobre a produtividade. Análise envoltória 

de dados e fronteira estocástica. Eficiência. Inovação tecnológica agrícola e 

ambiental. Controle da poluição. Preservação ambiental. 

No mestrado e no doutorado, há 1 (uma) disciplinas por área de concentração. Os alunos de 

mestrado devem se especializar em uma (1) área enquanto os alunos de doutorado devem se 

especializar em duas (2) áreas. Portanto, as disciplinas de especialização são distribuídas por 

área de especialização (Finanças, Economia Regional e Economia da Inovação) e não por linhas 

de pesquisa. A linha de pesquisa, dentro da área de concentração escolhida pelo estudante, é 

definida a partir do tema de pesquisa escolhido para a elaboração da dissertação ou tese.  

Para obter o título de mestre ou doutor em Economia, o aluno deverá integralizar créditos em 

disciplinas da grade curricular, conforme especificado na seção 2.2, cumprir a carga horaria 

prevista para Atividades Complementares, demonstrar proficiência em inglês e/ou espanhol por 

intermédio de prova de idiomas, defender e obter aprovação de sua dissertação de mestrado 

ou tese do doutorado, apresentada publicamente, mediante uma banca examinadora composta 

por docentes do Programa e por membros externos à universidade, todos com titulação de 

doutor. 

De acordo com os critérios de avaliação da CAPES o Programa foi classificado com conceito 5 

(cinco) na última avaliação trienal (2010-2012). O Programa de Economia da UCB obteve 

conceito “muito bom (MB)” em todos os itens do referido documento, além de ter 

demonstrado inserção internacional compatível as exigências da Comissão de Avaliação para 

receber conceito 5. No atual quadriênio (2013 a 2016), em uma avaliação de meio termo 

solicitada pela CAPES no ano de 2015 e referente aos dados de 2013 e 2014, o Programa de 

Economia manteve o desempenho “muito bom (MB)” em todos os quesitos do documento de 

área. Além disso, a inserção internacional foi ampliada em vários aspectos ao mesmo tempo 

em que houve uma ampliação do número de publicações nos estratos Qualis A1 e A2 da área 

de Economia. Mantido esse desempenho no restante do período, o Programa de Economia da 

UCB espera ser considerado para aumentar o seu conceito na avaliação quadrienal de 2013 a 

2016. O documento de área, contendo todos os quesitos da avaliação quadrienal, está 

disponível na página da área de Economia no site da CAPES. 

Alinhada às perspectivas mundiais no âmbito da educação, que apontam projeções e cenários 

para 2030, e requerem a necessidade de um amplo conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores voltados para a transformação do nosso mundo de forma sustentável, a 

Universidade Católica de Brasília lança seu “Plano de Gestão UCB 2030”, declarando a sua visão 
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de futuro: “ser referência na excelência acadêmica e na geração do desenvolvimento 

sustentável”. Assim, considerando a implantação do Plano de Gestão e os resultados da 

autoavaliação, o planejamento futuro do Programa de Economia está integralmente inserido 

“Plano de Gestão UCB 2030”. 

Os Cursos e Programas da UCB são submetidos à autoavaliação desde a década de 90. Ao longo 

de todo este tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias ao processo e cuidando da 

relação com a comunidade para aprimorar suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), publicada em 2004, 

as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. A 

Comissão Própria de Avaliação, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 

2004, é formada por docentes e funcionários técnico-administrativos, sendo responsável por 

estruturar instrumentos de autoavaliação que são aplicados anualmente aos Programas da 

UCB. Os instrumentos avaliam: i) produção docente; ii) atendimento aos critérios de avaliação 

da CAPES definidos pelos Documentos de Áreas; iii) estrutura de apoio ao ensino (englobando 

infraestrutura e biblioteca); iv) processo de ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois 

modelos, um para o docente e outro para o discente; v) acompanhamento dos egressos dos 

Programas de Pós-Graduação; dentre outros. Os instrumentos vêm sendo aprimorados ao 

longo do tempo e do desenvolvimento dos trabalhos, sempre tendo como elemento norteador 

os critérios de avaliação definidos pelas Comissões da CAPES nos Documentos de Áreas. 

A CAP integra a Coordenação Geral Acadêmica (CGA), órgão interno vinculado diretamente à 

Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Brasília. Dentre os documentos internos 

que norteiam a autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, definindo critérios objetivos 

que devem ser observados por discentes e docentes dos Programas, estão o Regulamento Geral 

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, disponível em: 

 http://www.ucb.br/sites/000/1/PDF/2017/REGULAMENTOGERALStrictoSensu.pdf, e o 

 Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia, que pode 

ser acessado em: 

 http://www.ucb.br/sites/000/1/PDF/2017/MestradoeDoutoradoemEconomia.pdf.  

Ambos foram aprovados internamente pelo CONSEPE da Universidade. Alguns dos elementos 

que são destacados na autoavaliação institucional do Programa de Economia e o colocam no 

padrão de excelência reconhecido pela CAPES com o conceito 6 são apresentados a seguir.  
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2.1.3 Articulação do Programa com as políticas institucionais 

A construção desta proposta pedagógica está de acordo com as políticas institucionais 

apresentadas no “Plano de Gestão UCB 2030”, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Especificamente, este documento adere às 

metodologias ativas de aprendizagem naquilo que é permitido pelo documento da área de 

Economia da CAPES, bem como pelos elementos presentes nas fichas de avaliação quadrienal 

da CAPES. O “Plano de Gestão UCB 2030” está alinhado às perspectivas mundiais no âmbito da 

educação, que apontam projeções e cenários para 2030, e requerem a necessidade de um 

amplo conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores voltados para a 

transformação do nosso mundo de forma sustentável. Com esse Plano, a Universidade Católica 

de Brasília declara a sua visão de futuro: “ser referência na excelência acadêmica e na geração 

do desenvolvimento sustentável”. O planejamento futuro do Programa de Economia está 

integralmente inserido “Plano de Gestão UCB 2030”. 

As metodologias ativas, ao conceberem a educação como forma de apontar caminhos 

para a autonomia, a autodeterminação pessoal e social, vêm ao encontro da formação 

autônoma e independente almejada pela pós-graduação. Isso é indispensável para o 

desenvolvimento da consciência crítica no sentido de transformar a realidade. Desse modo, a 

motivação do discente é um ponto chave na relação de ensino-aprendizagem. O docente 

assume o papel de parceiro, motivador e catalisador desse processo. Entre as metodologias 

ativas, destaca-se a pesquisa como princípio metodológico adotado no Programa de Economia 

da Universidade Católica de Brasília. 

Do total da carga horária das disciplinas, à exceção de disciplinas destinadas à orientação 

de trabalho final, dissertação ou tese, 25% serão destinados a atividades supervisionadas 

realizadas a distância com registro em Ambiente Virtual de Aprendizagem. As atividades 

supervisionadas devem fazem parte de todas as disciplinas do Programa, com descrição da 

avaliação da aprendizagem sendo realizadas nos planos de ensino das respectivas disciplinas. 

Há várias possibilidades de atividades supervisionadas, que devem responder por 25% dos 

pontos na avaliação final do estudante, cabendo ao professor definir aquelas atividades que são 

mais adequadas ao perfil da disciplina por ele ministrada. 

O componente curricular Atividades Complementares corresponde a 60 horas-aula na 

grade curricular do mestrado e 120 horas-aula na grade do doutorado em Economia. Para 

obtenção dessas horas, os estudantes devem desenvolver atividades específicas a cada nível de 

ensino, que incluem aprovação no curso de aperfeiçoamento em Métodos Quantitativos 

oferecido em fevereiro, aprovação na pré-defesa da dissertação ou tese e atividade de monitoria 
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na graduação ou pós-graduação. O detalhamento das atividades complementares por nível de 

ensino com os respectivos créditos é realizado no Regulamento do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Economia. O cumprimento desse componente curricular é um dos requisitos 

para a defesa do trabalho final, de dissertação ou tese. 

O curso de aperfeiçoamento em Métodos Quantitativos possui a seguinte ementa:  

Probabilidade básica: definição, espaços amostrais, probabilidades condicionais, 

independência, Teorema de Bayes. Variáveis aleatórias e distribuições: distribuições contínuas 

e discretas, distribuições conjuntas, distribuições marginais e condicionais. Funções momento e 

quantil. Cadeias de Markov: propriedades e aplicações. Expectativa, expectativa condicional e 

suas propriedades. Convergência, lei dos grandes números e teoremas do limite central. 

Inferência estatística: teste de hipóteses.  

A bibliografia desse curso é apresentada a seguir.  

CASELA, G.; BERGER, R. L. Statistical Inference. Cengage Learning, 2nd edition, 2001.  

DEGROOT, M. H.; SHEVISH, M. J. Probability and Statistics. Pearson. 4th edition, 2011.  

DEVORE, J. L.; BERK, K. N. Mathematical Statistics with Applications. Springer. 2a ed., 

2011.  

ROSS, Sheldon. A first course in probability. Pearson. 9th edition, 2014. 

A disciplina de Epistemologia foi introduzida como disciplina institucional nas grades 

curriculares do mestrado e do doutorado em Economia. Essa disciplina é obrigatória e 

compartilhada entre todos os programas de pós-graduação da UCB.  

No projeto Pedagógico do Programa de Economia, há uma pluralidade e 

interdisciplinaridade, com o compartilhamento de 6 (seis) disciplinas entre o mestrado e o 

doutorado em Economia. Dessa forma, há um amplo compartilhamento de disciplinas entre os 

dois níveis de ensino do Programa, o que garante uma melhor utilização dos recursos 

institucionais a disposição dos alunos.  

Outro aspecto importante, também aderente às políticas institucionais, é o sistema de 

cobrança equivalente ao regime seriado. Tanto no mestrado como no doutorado em Economia, 

os alunos pagam parcelas fixas independentemente das disciplinas cursadas em cada período 

letivo daqueles cursos. O cálculo das parcelas é feito dividindo-se o custo total do curso (número 

de créditos a ser integralizado multiplicado pelo valor do crédito) pelo número de meses 

correspondentes ao prazo regulamentar do curso (24 meses para o mestrado e 48 meses para 

o doutorado). Isso gera um valor fixo para cada parcela durante o período regulamentar do 

curso que é reajustado anualmente conforme o índice definido pela política institucional. Caso 

o discente deixe de cursar alguma disciplina no período em que a mesma é ofertada ou incorra 
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em reprovação, terá que solicitar prorrogação de prazo com ônus financeiro, conforme definido 

no regulamento do Programa.  

Por fim, vale ressaltar que todos os professores do Programa de Economia cumprem 

integralmente as disposições da portaria no 230/2014, de 19 de dezembro de 2014 no que se 

refere à alocação da carga horária e participação em disciplinas da graduação. Há que se 

observar, também, que a carga horária de ensino dos professores do PPGE deve ser 

estritamente inferior ao limite superior definido no documento da área de Economia, visando 

manter a boa avaliação do Programa nesse quesito além de garantir uma carga horária 

adequada às atividades de pesquisa e orientação no Stricto Sensu. Conforme destacado no 

próximo item deste documento, os professores do Programa de Economia possuem uma 

intensa atuação nos cursos de graduação da Universidade Católica de Brasília.  

O Programa de Economia da UCB também se compromete com a formação do cidadão 

autônomo e comprometido com o desenvolvimento da sociedade a que pertence. Assim, os 

valores éticos e os princípios básicos da Instituição necessários para essa formação estão 

embutidos em todas as práticas de ensino, pesquisa e extensão. 

2.1.4 Integração com outros níveis de ensino 

O processo de integração entre o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Economia e os cursos de Graduação da UCB, com destaque para o curso de Economia, ocorre 

por meio da atuação dos professores do PPGE lecionando disciplinas, orientando trabalhos de 

conclusão de curso, orientando trabalhos de iniciação científica, ministrando palestras e 

seminários, inserindo os alunos da graduação em projetos de pesquisa e participando em 

publicações e projetos de extensão coordenados pela graduação. Em cumprimento ao disposto 

na portaria no 230/2014, de 19 de dezembro de 2014, TODOS os professores do Programa de 

Economia lecionam disciplinas em cursos da graduação. Além disso, os alunos beneficiários de 

Bolsas ou Taxas CAPES/PROSUP, visando cumprir a atividade de estágio docência, atuam como 

monitores em disciplinas da graduação. O detalhamento dessas atividades de integração entre 

o PPGE-UCB e a graduação é apresentado a seguir. 

Por norma interna da UCB, disposta na portaria no 230/2014, todos os professores da 

Pós-Graduação em Economia lecionam pelo menos 1 disciplina por semestre letivo na 

graduação. A composição dependerá de quantas disciplinas estão sendo lecionadas no 

Programa de Economia naquele semestre, respeitando a carga horária de 10 horas semanais de 

ensino definida pela portaria no 230/2014. Vale ressaltar que essa carga horária em ensino 

atende ao limite definido pelo documento da área de Economia na CAPES. O contato direto com 
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os alunos da graduação é importante para garantir a presença de professores qualificados 

ministrando disciplinas, estimular a educação continuada no mestrado acadêmico e atrair 

participantes, bolsistas e voluntários, para os projetos de pesquisa.  

A atividade de orientação de trabalho de conclusão de curso (monografia) também é 

praticada pelos professores do Programa de Economia, incluindo aqueles que coordenam 

projetos de pesquisa financiados internamente pela UCB ou por órgãos externos de fomento 

(CAPES, CNPq, FAP-DF e outros). A orientação ocorre individualmente a cada estudante, tanto 

na fase de elaboração do projeto (disciplina TCC-1) quanto durante a execução do projeto e 

defesa do trabalho final (disciplina TCC-2). Todos os professores do Programa ficam à disposição 

dos alunos da graduação, sendo escolhidos como orientadores de acordo o interesse dos alunos 

em suas linhas de pesquisa. A qualidade dos trabalhos orientados pode ser confirmada pelas 

diversas premiações recebidas pelos alunos da graduação e seus orientadores no Prêmio 

CORECON-DF de Monografia de Economia. Alguns desses alunos iniciam o trabalho de 

orientação participando como bolsistas de iniciação cientifica em algum dos diversos projetos 

de pesquisa, internos e externos, coordenados pelos professores do PPGE-UCB. 

Os professores do Programa de Pós-Graduação em Economia participam ativamente de 

projetos de Extensão coordenados pela graduação em Economia, incluindo Laboratório de 

Finanças, Empresa Júnior de Economia, Índice Bolha e Índice de Custo de Vida do Distrito 

Federal. Além disso, os professores do Programa coordenam seções específicas do boletim Carta 

de Economia e Negócios (chamado Carta Econômica antes de 2014), publicada trimestralmente 

pela graduação em Economia. Esse boletim é de análise conjuntural sobre as economias 

brasileira e do Distrito Federal. A Carta de Economia e Negócios traz sempre um artigo assinado 

de interesse econômico mais geral e seções internas sobre Inflação, Mercado de Trabalho, 

Mercado Financeiro e Finanças Públicas. Os coordenadores de cada seção são os professores da 

Pós-Graduação em Economia, que contam com o apoio e participação de alunos de iniciação 

científica da Graduação e bolsistas do mestrado e doutorado.   

Os professores da pós-graduação em Economia também contribuem para a melhoria do 

curso de graduação, sugerindo modificações e atualizações de ementas e conteúdos 

programáticos das disciplinas, atuando como membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

do curso. O NDE é responsável por acompanhar, propor e avaliar qualquer alteração na grade 

curricular do curso, respondendo pela representação do curso de Economia perante a Reitoria 

da Universidade Católica de Brasília. 

Pelo programa de "Estágio Docência", os alunos do Mestrado e Doutorado que recebem 

benefícios financeiros CAPES/PROSUP ou CNPq atuam como monitores em disciplinas da 

graduação em Economia. O envolvimento direto dos alunos da pós-graduação com o ensino na 
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graduação tem contribuído tanto para a melhora na aprendizagem quanto para um maior 

envolvimento dos alunos da graduação com as atividades do mestrado e doutorado. Isto amplia 

a integração entre os dois níveis de ensino, desenvolvendo habilidades de docência nos pós-

graduandos e incentivando os alunos de graduação a seguir estudos de pós-graduação.  

Vale ressaltar que a integração com a graduação beneficia a todos os envolvidos. De um 

lado, ajuda a qualificar melhor os alunos da graduação, por meio da oferta de disciplinas por 

professores qualificados, orientações de monografias, orientações de iniciação científica, 

participação em projetos de pesquisa e comparecimento em seminários acadêmicos. De outro 

lado, beneficia os docentes da pós-graduação, que têm a oportunidade de contar com o auxílio 

de discentes da graduação para a execução de suas pesquisas e de atrair futuros alunos e 

orientandos para o mestrado e doutorado em Economia. As externalidades da integração são 

benéficas aos discentes e docentes e, por isso, a integração com a graduação é uma 

característica marcante do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Católica 

de Brasília. 

2.1.5 Objetivos do Programa/cursos 

O Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Católica de Brasília tem 

como objetivo geral oferecer uma formação acadêmica de qualidade, em nível de Mestrado e 

Doutorado, a profissionais oriundos de Economia e de áreas afins, fornecendo aos seus 

estudantes um sólido conhecimento científico em teoria econômica e economia aplicada, que 

possibilite a utilização de ferramentas modernas de análise econômica na atuação profissional 

em diversas atividades, tanto do setor público quanto do setor privado. 

Especificamente, o Programa de Economia tem como objetivos:  

I – formar mestres e doutores em Economia para o exercício de ensino, pesquisa, extensão e 

outras atividades profissionais; 

II – produzir, utilizar e difundir conhecimentos relevantes em Economia, promovendo a inserção 

social; 

III – melhorar continuamente a qualidade do ensino de graduação e das atividades de extensão 

da UCB em Economia e áreas afins, por meio de ações inter e transdisciplinares; 

IV – promover a cultura do empreendedorismo com o objetivo de formar recursos humanos em 

Economia capazes de contribuir para a inovação e o desenvolvimento regional e nacional. 
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2.1.6 Perfil do egresso do Programa 

Os alunos egressos do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade 

Católica de Brasília possuem um perfil diversificado, atuando profissionalmente em carreiras do 

setor público, empresas do setor privado e instituições acadêmicas de ensino e pesquisa. Em 

geral, o envolvimento com atividades de pesquisa é uma característica comum que perpassa a 

atuação profissional dos mestres e doutores em seus diversos ramos de atividade. Predomina, 

porém, a atuação em órgãos públicos por ser o Distrito Federal a sede da administração pública 

federal, que é o principal empregador da mão-de-obra local. Especificamente, destacamos a 

seguir algumas das principais instituições empregadoras dos egressos do Programa, separando-

as por natureza da atividade. 

No setor público, os egressos mestres e doutores, atuam nos principais órgãos da 

administração pública federal e do governo do Distrito Federal. Eles compõem o quadro de 

servidores do Banco Central do Brasil, Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério 

da Saúde, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília, Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Eletronorte, Ministério 

dos Esportes, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério Público Federal, Exército do 

Brasil, Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito 

Federal dentre outros. Os egressos do Programa possuem, portanto, uma atuação ativa na 

elaboração, definição e acompanhamento de políticas públicas que afetam a sociedade 

brasileira nas mais diversas formas. Ao transportarem para os seus ambientes de trabalho os 

conhecimentos e experiências adquiridos durante o Mestrado e/ou Doutorado em Economia, 

eles contribuem decisivamente para melhorar a qualidade dos projetos e das atividades em que 

são envolvidos.  

No setor privado, devido à marcante dependência econômica do Distrito Federal em 

relação à administração pública federal, a atuação dos egressos do Programa é mais discreta. 

Ainda assim, há egressos mestres e doutores atuando em cargos administrativos de destaque 

no Banco Itaú-Unibanco, Banco SICOOB, Correio Brasiliense, Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), HDI Seguros, Grupo CAIXA Seguros, Instituto de Seguridade Social dos Correios 

(Postalis) dentre outros. 

Em instituições de ensino superior, os egressos do Programa atuam como professores e 

pesquisadores, contribuindo para a expansão da formação acadêmica e o desenvolvimento de 

pesquisas científicas. Esse é caso da Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília, 
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Universidade Federal do Mato Grosso, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

Fundação Educacional do Distrito Federal, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Faculdade 

La Salle de Manaus, Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, Centro Universitário 

da Grande Dourados, Universidade Nilton Lins de Manaus, Universidade Federal do Amazonas, 

Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia, dentre outras. 

Dessa forma, os egressos do Programa de Economia da Universidade Católica de Brasília 

atuam profissionalmente em carreiras nobres tanto do setor público quanto setor privado, 

apresentando como diferencial sua sólida formação acadêmica em nível de pós-graduação 

Stricto Sensu em Economia. 

2.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Mestrado em Economia 

A carga horária total do mestrado é de 600 horas, que correspondem a 540 horas em disciplinas 

obrigatórias e optativas e 60 horas em atividades complementares. São 480 horas-aula (ou 32 

créditos) em disciplinas obrigatórias, onde se inclui uma disciplina de área de concentração e 

defesa de mestrado, e 60 horas-aula (ou 4 créditos) em disciplina optativa. O tempo para 

integralização do curso é de 1 ano no mínimo e 2 anos no máximo. O regime de seleção e 

matrículas do mestrado é anual.  

Doutorado em Economia 

A carga horária total do doutorado é de 840 horas, que correspondem a 720 horas em disciplinas 

obrigatórias e optativas e 120 horas em atividades complementares. São 660 horas-aula (ou 44 

créditos) em disciplinas obrigatórias, onde se incluem duas disciplinas de áreas de concentração 

e defesa de doutorado, e 60 horas-aula (ou 4 créditos) em disciplina optativa. O tempo para 

integralização do curso é de 2 anos no mínimo e 4 anos no máximo. O regime de seleção e 

matrículas do doutorado é semestral.  
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2.2.1 Matriz curricular 

MESTRADO EM ECONOMIA: 

 

  

P Q C

D
Pré-Requisito(s) Qtd. Carga Horária

Disciplina(s) Min. Cr. Créd. Teor. Sup./Ori. Prát./Lab. Tot.

60

0

0

60

420

60

60

0

60

60

0

60

60

60

60

60

60

60

60

60

0

Tot.

0

60

0

0

0

0

0

0

60

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

Sup./Ori.

0

Prát./Lab.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Integra l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Carga Horária

Teor.

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

12/12/2016

4

0

4

8

0

4

0

4

4

4

0

4

4

4

4

4

4

4

MPG01M01

Qtd.

Créd.

32

TOTAIS:

0

0

4

4

Min. Cr.

0

0

0

0

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

 Noturno

Currículo:

8

8

9,10

0

0

0

0

1

3

3

5

Pré-Requisito(s)

Disciplina(s)

 Vespertino Matutino

DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURRÍCULO

420

60

Disciplinas

0

120

TÓPICOS ESPECIAIS EM REGIONAL

PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ECONOMIA I

TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMETRIA

Disciplina

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMPORTAMENTAL

ECONOMIA APLICADA

TEORIA ECONÔMICA

TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA

TÓPICOS ESPECIAIS EM INOVAÇÃO

TÓPICOS ESPECIAIS EM FINANÇAS

DISCIPLINA OPTATIVA

ORIENTAÇÃO IV - MESTRADO

DEFESA - MESTRADO

ORIENTAÇÃO V - MESTRADO

ORIENTAÇÃO VI - MESTRADO

ECONOMIA DA INOVAÇÃO

10

12

ECONOMETRIA I 

ORIENTAÇÃO II - MESTRADO

MACROECONOMIA I

MICROECONOMIA I

ORIENTAÇÃO III - MESTRADO

QUALIFICAÇÃO - MESTRADO

ORIENTAÇÃO I - MESTRADO

EPISTEMOLOGIA

MATEMÁTICA

600

MPNFG008

-

MPNFG005

MPNFG001

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia  de Empresas , Mestrado, criado pela  Resolução CONSUN Nº 08, de 

27/11/1998. Aprovado pela  Resolução CONSEPE Nº 62 de 12 de dezembro de 2016.

MESTRADO - ACADÊMICO

TURNOS DISPONÍVEIS:

SPG01015

SPG01002

MPNFG003

SPG01013

SPG01018

MPNFG004

Cód. Disc.

MPNFG002

SPNFG001

SPG01035

SPG01021

SPG01031

SPG01001

SPG01004

SPG01024

SPG01032

SPG01034

SPG01033

Cód. Disc.

MPNFG006

MPNFG007

SPG01008

SPG01009

SPG01010

ECONOMIA REGIONAL

FINANÇAS

MPG01 - ECONOMIA DE EMPRESAS

10

11

Seq.

MESTRE

5

6

7

8

9

-

Seq.

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

12

13

1

2

3

4

4º

Sem.

14

15

2º

2º

3º

3º

3º

4º

Sem.

1º

1º

1º

1º

2º

Carga Horária Disc. Eletiva:

Carga Horária Ativ. Complementar:

Grau:

Habilitação:

Aprovação:

Créditos Disc. Eletiva:

Créditos Ativ. Complementar:

Data Início:

Data Término:

Curso:

Carga Horária Total:

Carga Horária Disc. Obrigatória:

Carga Horária Disc. Optativa:

Créditos Totais:

Créditos Disc. Obrigatória:

Créditos Disc. Optativa:
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DOUTORADO EM ECONOMIA: 

 

P Q C

D
Pré-Requisito(s) Qtd. Carga Horária

Disciplina(s) Min. Cr. Créd.

0

0

60

600

Teor. Sup./Ori. Prát./Lab. Tot.

0

0

60

0

0

60

60

60

0

60

60

0

Tot.

0

60

60

0

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

0

0

60

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prát./Lab.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Sup./Ori.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Integra l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Carga Horária

Teor.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/12/2016

0

0

4

52

0

0

0

0

4

4

0

4

4

4

0

4

4

0

8

DPG01D01

Qtd.

Créd.

0

4

4

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

4

4

4

4

4

TOTAIS:

0

40

48

Min. Cr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Currículo:

Créditos Totais:

Créditos Disc. Obrigatória:

Créditos Disc. Optativa:

Créditos Disc. Eletiva:

Créditos Ativ. Complementar:

Data Início:

Data Término:

11,14

0

10

11

4

7

Pré-Requisito(s)

Disciplina(s)

 Vespertino

17

19

 Matutino

DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURRÍCULO

600

120

Disciplinas

0

180

Disciplina

TÓPICOS AVANÇADOS EM MACROECONOMIA

TÓPICOS AVANÇADOS EM MICROECONOMIA

FINANÇAS INTERNACIONAIS

ECONOMIA COMPORTAMENTAL

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL

TÓPICOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO

TÓPICOS AVANÇADOS EM FINANÇAS

TÓPICOS AVANÇADOS EM REGIONAL

ECONOMIA DA INFORMAÇÃO

ECONOMIA BRASILEIRA

MACROECONOMETRIA

MÉTODOS NUMÉRICOS E MODELOS COMPUTACIONAIS EM ECONOMIA

MICROECONOMETRIA

POLÍTICAS PÚBLICAS

TÓPICOS AVANÇADOS EM ECONOMETRIA

QUALIFICAÇÃO - DOUTORADO

PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ECONOMIA II

ORIENTAÇÃO VII - DOUTORADO

ORIENTAÇÃO VIII - DOUTORADO

DEFESA - DOUTORADO

ORIENTAÇÃO IX - DOUTORADO

ORIENTAÇÃO IV - DOUTORADO

DISCIPLINA OPTATIVA

ORIENTAÇÃO V - DOUTORADO

MACROECONOMIA II

DISCIPLINA OPTATIVA

ORIENTAÇÃO VI - DOUTORADO

900

ORIENTAÇÃO I - DOUTORADO

EPISTEMOLOGIA

ECONOMETRIA I 

ORIENTAÇÃO II - DOUTORADO

MACROECONOMIA I

MICROECONOMIA I

ORIENTAÇÃO III - DOUTORADO

ECONOMETRIA II 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia  de Empresas , Doutorado, criado pela  Resolução CONSUN Nº 08 de 

27/11/1998. Autorizado pela  Resolução CONSEPE Nº 03 DE 30/03/2005. Aprovado pela  Resolução CONSEPE Nº 62 de 12 de 

dezembro de 2016.

TURNOS DISPONÍVEIS:

MICROECONOMIA II

DPNFG011

DPNFG012

DPNFG001

ORIENTAÇÃO X - DOUTORADO

ECONOMIA DA INOVAÇÃO

ECONOMIA REGIONAL

FINANÇAS

DPNFG009

SPG01014

-

DPNFG010

DPNFG014

SPG01022

SPG01018

DPNFG006

SPG01003

SPG01019

DPNFG007

-

Cód. Disc.

DPNFG004

SPNFG001

SPG01002

DPNFG005

SPG01013

SPG01026

SPG01030

SPG01007

SPG01028

SPG01029

SPG01011

DPG01 - ECONOMIA DE EMPRESAS

Cód. Disc.

DPNFG008

DPNFG013

SPG01008

SPG01009

SPG01010

SPG01005

SPG01012

SPG01016

SPG01017

SPG01023

16

17

18

Seq.

SPG01025

SPG01006

SPG01020

SPG01027

11

12

-

13

14

15

6

7

8

9

10

-

Seq.

1

2

3

4

5

35

36

37

38

29

30

31

32

33

34

23

24

25

26

27

28

6º

7º

8º

8º

Sem.

19

20

21

22

4º

5º

5º

5º

6º

6º

2º

2º

3º

3º

3º

4º

Sem.

1º

1º

1º

2º 1

 Noturno

0

Carga Horária Disc. Optativa:

Carga Horária Disc. Eletiva:

Carga Horária Ativ. Complementar:

Grau:

Habilitação:

Aprovação:

DOUTORADO

Curso:

Carga Horária Total:

Carga Horária Disc. Obrigatória:
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2.2.3 Atividades realizadas no Programa 

O Programa de Mestrado e Doutorado em Economia mantém relações institucionais 

com centros de pesquisa e universidades brasileiras e estrangeiras. Isto tem promovido o 

intercâmbio entre seus docentes e discentes e uma maior integração entre linhas de pesquisa e 

trocas de experiências acadêmicas. Os docentes participam ativamente como palestrantes 

convidados para seminários acadêmicos realizados por outros Centros de Pós-Graduação, além 

de proferir palestras não acadêmicas para associações de classe e outras instituições. 

O Programa de Economia da UCB organiza, com certa regularidade, conferências 

nacionais e internacionais em sua sede com o intuito de promover intercâmbio de 

conhecimento, experiências e pessoas bem como estabelecer parcerias acadêmicas e consolidar 

a sua inserção internacional. Tais conferências são financiadas, integralmente, com recursos 

oriundos de órgãos externos de fomento, tais como CAPES, CNPq e FAP-DF. Especificamente, 

nos últimos anos, o Programa de Economia organizou e sediou a International Conference on 

Finance, Banking and Regulation em 2014, o IIº Simpósio Brasiliense de Economia, em 2015, e 

as XVII Jornadas Latino-Americanas de Teoria Econômica (JOLATE), em 2016. Para o ano de 2017, 

o Programa de Economia irá organizar e sediar o XVII Encontro Brasileiro de Finanças (XVII 

EBFin), principal evento da área de Finanças realizado no país.  

A Revista Brasileira de Economia de Empresas é editada e publicada pelo Programa de 

Mestrado e Doutorado em Economia da UCB desde 2001 e está consolidada no meio acadêmico 

nacional, sendo classificada como B3 no Qualis-CAPES da área de Economia. A RBEE conta com 

um corpo editorial internacional e aceita artigos teóricos ou aplicados de economia ou áreas 

afins em inglês e português. O processo de avaliação dos artigos segue o double-blind review e 

a resposta aos autores com os primeiros pareceres é enviada no prazo médio de 3 meses após 

a submissão do artigo. A RBEE está indexada em bases internacionais, como Econlit, EBSCO 

Publishing e ProQuest, garantindo que os artigos publicados na revista tenham alcance Mundial 

em instituições públicas e privadas. Deve-se destacar, também, que todos os centros filiados à 

ANPEC recebem cópias da Revista e assim como outras Universidades e instituições de pesquisa. 

A RBEE aceita somente submissões eletrônicas em sua plataforma online para recebimento e 

avaliação de manuscritos. O endereço do site, disponível em português e inglês, é o seguinte: 

http://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbee?slT=8. Atualmente, o editor da revista é um 

professor do quadro permanente do Programa. O conselho editorial da RBEE é composto por 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros renomados internacionalmente.  

A presença de membros externos à Universidade Católica de Brasília é obrigatória em 

nas defesas de dissertações e teses. Em contrapartida, nossos professores estão 
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constantemente participando de bancas e proferindo seminários em outras universidades 

brasileiras e estrangeiras. Cabe ressaltar, também, que a maioria de nossos docentes possui 

projetos de pesquisa conjuntos com docentes de outras Universidades e pesquisadores de 

outras instituições. Esses professores também possuem coautores em vários outros Programas 

de Economia como também em instituições públicas de pesquisa, tais como Banco Central do 

Brasil, BNDES, IPEA, Tesouro Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil 

e outras. 

O Programa de Mestrado e Doutorado em Economia participa, em parceria com o curso 

de Graduação em Economia, da edição trimestral de um boletim de análise conjuntural sobre as 

economias brasileira e do Distrito Federal. O boletim Carta de Economia e Negócios (antiga Carta 

Econômica) traz sempre um artigo assinado de interesse econômico mais geral e seções internas 

sobre Inflação, Mercado de Trabalho, Mercado Financeiro e Finanças Públicas. Os 

coordenadores de cada seção são os professores da Pós-Graduação em Economia, que contam 

com o apoio e participação de alunos de iniciação científica da Graduação e bolsistas do 

mestrado e doutorado.  A Carta de Economia e Negócios é divulgada em meio impresso e digital, 

podendo ser acessada em http://portalrevistas.ucb.br/index.php/CEN/issue/archive.  

Em parceria com curso de graduação em Economia da UCB, os professores do Programa 

coordenam ou participam do projeto de extensão “Laboratório de Finanças”, que conta com a 

participação de uma empresa corretora de valores, credenciada na Bovespa e visa apresentar 

aos estudantes o modo de atuação prática na bolsa de valores. A UCB disponibiliza espaço físico 

enquanto a empresa corretora parceira oferece terminais de computadores conectados à 

Bovespa. Os estudantes participam do projeto aprendendo a operar no mercado financeiro nas 

formas virtual e real. O professor Osvaldo Cândido da Silva Filho foi o responsável pela 

coordenação desse projeto em 2015. 

A última sexta-feira de cada mês é dedicada à apresentação de seminário acadêmico 

interno, onde um docente do Programa expõe um artigo em fase final de conclusão para receber 

comentários e sugestões de seus colegas. Esses comentários são importantes para aperfeiçoar 

a qualidade acadêmica do artigo e, assim, possibilitar a sua submissão a algum periódico 

internacional bem classificado no Qualis-CAPES da área de economia. São feitas, inclusive, 

sugestões sobre qual periódico internacional o docente deve visar com base na qualidade do 

artigo apresentado. Esses seminários têm contribuído para o aumento das publicações dos 

docentes do Programa em periódicos internacionais. Caso não haja seminário interno agendado, 

a data retorna à apresentação regular de seminário externo.  

O Programa de Economia mantém o Ciclo de Seminários Acadêmicos, que ocorrem 

todas às sextas-feiras às 9h, nos quais são recebidos pesquisadores de outras instituições 
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nacionais e estrangeiras. A ideia desses seminários é aumentar a integração entre os 

pesquisadores do Mestrado e Doutorado em Economia da UCB e com os demais centros de 

pesquisa e pós-graduação. Além disso, tais seminários se constituem num fértil campo de 

debates de ideias, que muitas vezes são aproveitados como temas de dissertações e teses para 

os discentes. Outras vezes, ainda, resultam em parcerias de pesquisa entre professores da UCB 

e de outras instituições. Os seminários contribuem, também, para manter os docentes do 

Programa sintonizados com os avanços nas principais linhas de pesquisa em Economia. O Ciclo 

de Seminários Acadêmicos foi implantando no Programa de Economia da UCB em agosto de 

2000, sendo a frequência dos discentes obrigatória e a presença dos professores é fortemente 

recomendada. O primeiro seminário de cada ano é dedicado à apresentação dos professores do 

Programa, onde cada um discorre sobre suas linhas de pesquisa e trabalhos em andamento. Isso 

permite aos alunos do primeiro ano de mestrado e doutorado ter um primeiro contato com 

todos os professores do Programa e conhecerem seus interesses de pesquisa para futuras 

orientações.   

Por fim, cabe ressaltar que os docentes do Programa interagem constantemente com 

seus pares de outros Programas de Pós-Graduação. Tais parcerias têm resultado em convites 

para que os professores do Programa participem em bancas examinadoras de Mestrado e 

Doutorado em outras Universidades, Bancas de Processos de Seleção em Concursos Públicos e 

ainda convites para apresentarem seminários, oferecerem minicursos e realizarem pesquisas 

em conjunto. Um professor do Programa atuou como membro da comissão de área de 

Economia na CAPES para avaliação dos Programas de Pós-Graduação em Economia no triênio 

2010-2012. Alguns professores do Programa atuam como avaliadores ad hoc de projetos para 

diversas instituições de fomento à pesquisa, incluindo CNPq, CAPES, FAPESP, FAP-DF, FAPEMIG 

e outras. Vários professores do Programa atuam como Editores de revistas nacionais de 

Economia, membros de corpos editoriais de revistas estrangeiras de Economia e avaliadores de 

artigos científicos para periódicos nacionais e internacionais da área de Economia. 

2.2.4 Trabalhos finais, dissertações e teses 

A atividade de orientação é realizada de forma individual pelo professor orientador, que 

é indicado assim que o estudante inicia o primeiro semestre de aulas dentre os professores que 

compõem o quadro de docentes do PPGE-UCB (permanentes e colaboradores) conforme a área 

de concentração informada pelo estudante no processo de seleção. O estudante deve definir o 

tema e estruturar, juntamente com seu orientador, o projeto de qualificação de dissertação, no 
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caso do mestrado, e de tese no caso do doutorado, e submetê-lo ao exame de uma banca 

examinadora instituída pelo Coordenador do Programa, ouvindo o orientador do estudante.  

O projeto de qualificação, o qual corresponde ao projeto da dissertação ou tese, deve 

ser apresentado à banca examinadora interna até o final do terceiro semestre letivo cursado no 

caso do mestrado e até o sexto semestre letivo cursado no caso do doutorado. A defesa da 

dissertação ou tese pode ser agendada somente após a conclusão de todos os créditos 

(obrigatórios e optativos) e demais requisitos constantes do regulamento do Programa pelo 

estudante. 

O trabalho final, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, deve ser submetido a 

uma pré-defesa perante banca examinadora interna constituída pelo Coordenador do 

Programa, ouvido o orientador, para essa finalidade. Em geral, essa banca é composta pelos 

mesmos membros do exame de qualificação. A pré-defesa, da dissertação ou tese, deve ocorrer 

com uma antecedência mínima de 30 dias da data pretendida para a defesa do trabalho final. 

As normas especificas à pré-defesa estão detalhadas no Regulamento Específico do Programa.  

Além da versão preliminar da dissertação ou tese, o estudante deverá apresentar, para 

o mestrado, um artigo contendo as principais contribuições do seu trabalho; para o doutorado, 

dois artigos contendo as principais contribuições do seu estudo. No caso do doutorado, um 

desses artigos obrigatoriamente deverá conter contribuições originais na fronteira do 

conhecimento da linha de pesquisa escolhida. A submissão desses artigos, em coautoria com o 

orientador ou com a sua anuência, deve ocorrer antes do agendamento da defesa de dissertação 

ou tese. A solicitação de agendamento deve ocorrer com uma antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data pretendida para a defesa. Essa carência é necessária para que se cumpra 

adequadamente todo o tramite interno da documentação de defesa.  

A dissertação ou a tese deverá ser apresentada por escrito, publicamente e 

presencialmente perante banca examinadora composta seguindo os critérios definidos no 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. No caso de 

mestrado, a banca examinadora é composta pelo professor orientador, que é seu presidente, 

por um membro interno do PPGE-UCB e por um membro externo à UCB com titulação de doutor.  

Já para o doutorado, a banca examinadora é composta pelo professor orientador, que é seu 

presidente, por dois membros internos do PPGE-UCB e por dois membros externos à UCB, 

ambos com titulação de doutor. 

A apresentação da dissertação deverá ser feita num tempo máximo de 30 minutos. Após 

esse período, a banca poderá formular perguntas e o candidato deverá respondê-las. A 

apresentação da tese deverá ser feita num tempo máximo de 60 minutos. Após esse período, a 
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banca poderá formular perguntas e o candidato deverá respondê-las de forma a atender a todos 

os questionamentos. 

Após a defesa, a banca examinadora deve se reunir privadamente para deliberar sobre 

o resultado da avaliação. Na ata de avaliação da dissertação ou tese deverá constar um dos 

seguintes resultados: 

I – aprovado; 

II – aprovado com reformulação; 

III – reprovado. 

Em caso de aprovação com reformulação, o candidato terá um prazo máximo de 90 dias 

a partir da defesa para apresentar a dissertação ou tese reformulada nos termos colocados pela 

banca examinadora. Uma comissão deverá avaliar esta versão reformulada e decidir por sua 

aprovação ou reprovação final. A não aprovação da dissertação ou da tese reformulada 

implicará no desligamento do estudante. 

O estudante de Mestrado e Doutorado que obtiver o resultado “Aprovado” na ata de 

defesa de sua dissertação ou tese deverá entregar, na Secretaria do Programa, uma (01) via 

impressa da Dissertação/Tese como depósito obrigatório para circulação/empréstimo entre as 

bibliotecas da UCB. Além da via impressa, o aluno também deverá entregar um (01) CD contendo 

o arquivo digital da Dissertação/Tese e seu respectivo termo de acessibilidade/confiabilidade. 

Conforme Portaria nº 013, de 15 de fevereiro de 2006, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, “os programas de Mestrado e Doutorado deverão instalar e 

manter arquivos digitais acessíveis ao público por meio da Internet para divulgação das 

dissertações e teses de final de curso”. 

2.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.3.1 Autoavaliação institucional e do Programa 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde a década de 90. Ao longo de todo esse 

tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias ao processo e cuidando da relação com a 

comunidade para que melhor subsidiem suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) publicada em 2004, 

as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A Comissão Própria de Avaliação, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 

2004, é formada por 3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo 

técnico-administrativo e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 
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A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados semestralmente. 

Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao ensino (englobando 

infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois modelos, um para o 

docente e outro para o discente. 

Os instrumentos vêm sendo melhorados ao longo do tempo e do desenvolvimento dos 

trabalhos, com reuniões da CPA e outros eventos relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e periodicidade 

abaixo: 

• Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

• Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica visando à 

participação de todos. 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia da UCB foi avaliado com conceito 6 

na última avaliação trienal da CAPES (2013 a 2016). 

2.3.2 Avaliação da aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem do estudante é realizada mediante a sua participação em 

todas as atividades do Programa. A frequência é obrigatória e o mínimo exigido para aprovação 

é de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para cada componente curricular. 

Esta mesma frequência mínima é exigida no Ciclo de Seminários Acadêmicos que ocorre 

semanalmente no Programa. 

Um bom processo de aprendizagem precisa ser acompanhado por um adequado 

processo de avaliação. Em primeiro lugar, é importante que o professor planeje sua disciplina, 

incorporando a concepção pedagógica, prevendo atividades, recursos didáticos, equipamentos, 

formas de avaliação, disposição do conteúdo e outros elementos relevantes. Em seguida, é 

fundamental que o professor apresente e discuta o Plano de Ensino no início do período letivo, 

apresentando a proposta e o conteúdo da disciplina, bem como definindo as formas de 

avaliação. No Plano de Ensino o professor deverá detalhar as formas de avaliação, que 

privilegiem princípios operacionais aderentes à área de Ciências Sociais Aplicadas. 

Sendo assim, o professor poderá utilizar métodos de avaliação como prova escrita, 

prova oral, trabalhos individuais ou em grupos, realizados dentro ou fora da sala de aula, 

elaboração de artigo científico de autoria própria, apresentação de artigo científico próprio ou 

de autoria de terceiros, participação em sala de aula, dentre outros, sempre buscando avaliar 
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da melhor maneira possível o processo de ensino-aprendizagem. Nas disciplinas básicas, tanto 

do mestrado como do doutorado, deve ser aplicada pelo menos uma avaliação escrita em sala 

de aula. 

É importante destacar que o processo avaliativo não se restringe ao estudante, sendo 

primordial que também o docente, o Programa e a Instituição estejam a ele integrados. Nesse 

sentido, o Programa de Economia entende ser fundamental o processo de avaliação dos 

docentes pelos estudantes, como forma de feedback e reflexão sobre as práticas pedagógicas 

adotadas e os resultados alcançados. Ao final de cada período letivo, os alunos são convidados 

a preencher um amplo questionário de avaliação, que incorpora os diversos aspectos 

mencionados anteriormente, além da própria autoavaliação do discente. Ademais, o Programa 

de Economia também é constantemente alvo de avaliações, tanto institucional, mediante 

processos definidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), quanto por órgãos oficiais 

constituídos para essa finalidade (CAPES). 

3. CORPO SOCIAL  

3.1 CORPO DISCENTE  

3.1.1 Formas de acesso  

Poderão ser admitidos no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia, 

mediante aprovação em exame de seleção, os candidatos portadores de diploma de nível 

superior em nível de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC, em cursos de Ciências 

Sociais Aplicadas ou áreas afins. Entende-se por portadores de diploma de nível superior em 

nível de graduação, os diplomas de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, não incluídos os 

cursos sequenciais. A aceitação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras de ensino 

superior dar-se-á seguindo os requisitos expostos no Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UCB. 

Para o mestrado em Economia, os processos de seleção são anuais e realizados pelo 

exame nacional da ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia) e 

pelo exame regional, aplicado na própria sede do Programa, em datas definidas por edital. Para 

o doutorado, o processo de seleção é semestral, seguindo datas e critérios definidos em edital 

específico.  

Admite-se a transferência de estudante de mestrado de um programa de pós-graduação 

Stricto Sensu da UCB para o mestrado do PPGE. Para isto, o estudante deverá ter cursado no 
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máximo um ano no mestrado de origem. Além disso, uma comissão de seleção irá julgar o 

pedido de transferência e os créditos que serão convalidados. 

Admite-se a transferência de estudante de doutorado de um programa de pós-

graduação Stricto Sensu da UCB para o doutorado do PPGE. Para isto, o estudante deverá ter 

cursado no máximo um ano e meio no doutorado de origem. Além disso, uma comissão de 

seleção irá julgar o pedido de transferência, com base nos critérios expostos no edital de seleção 

do doutorado e os créditos que serão convalidados. 

Admite-se a transferência de estudante de um programa de pós-graduação stricto sensu 

de outra instituição para o PPGE. Para isto, uma comissão de seleção avaliará o pedido e os 

créditos que serão convalidados, levando-se em consideração a classificação da instituição de 

origem segundo os critérios da CAPES e o tempo cursado nela. Se o estudante de doutorado da 

outra instituição for candidato a doutor nela (ou seja, tiver concluído todos os créditos do curso 

de origem), e essa instituição for reconhecida nacional ou internacionalmente (se nacional, com 

conceito igual ou superior ao PPGE na avaliação CAPES, e se internacional, credenciada pela 

CAPES e/ou CNPq para financiamento de estudos), ele poderá ser admitido como aluno regular 

no PPGE após a avaliação da comissão de seleção. Nesse caso, ele deverá cursar 

obrigatoriamente: 

I – as duas disciplinas de áreas de concentração;  

II – a disciplina de Seminários de Tese; 

III – pelo menos 4 orientações de tese. 

Nessa modalidade, o número de créditos a ser aproveitado, assim como os prazos, será 

avaliado por uma comissão específica, constituída para essa finalidade. 

Poderão ser admitidos no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia, 

mediante aprovação em exame de seleção, os candidatos portadores de diploma de nível 

superior em nível de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC, em cursos   de Ciências 

Sociais Aplicadas ou áreas afins. A aceitação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras 

de ensino superior se dará seguindo os requisitos expostos no Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 

A seleção para o mestrado é anual e constará de seleção regional aplicada na sede do 

PPGE e do exame Nacional da ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em 

Economia). O processo seletivo tem o número de vagas definido em Edital. A seleção regional 

constará de prova escrita específica, cobrindo os conteúdos de matemática, estatística, 

microeconomia e macroeconomia, prova de língua estrangeira (inglês), análise de currículo e 

entrevista.  
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A seleção pelo exame nacional da ANPEC constará de inscrição e realização das provas 

referentes àquele exame, seguindo conteúdo e calendário específicos ao exame. Os candidatos 

deverão indicar o PPGE-UCB como um dos centros escolhidos para cursar o mestrado. 

Candidatos que não assinalarem o PPGE-UCB como uma de suas escolhas iniciais também 

poderão ser aceitos para cursar o mestrado. A correção das provas e divulgação dos resultados 

é de responsabilidade da coordenação nacional do exame da ANPEC. Os candidatos são 

classificados de acordo com a nota final obtida no exame e as vagas disponíveis serão ocupadas 

de acordo com a classificação final dos candidatos no exame da ANPEC e rodadas de aceite, 

conforme as normas do exame constantes do manual do candidato.  

Os candidatos selecionados via exame nacional da ANPEC estão dispensados de 

apresentar a documentação requerida em Edital para inscrição na seleção regional, bem como 

de pagar a taxa de inscrição referente à seleção regional. Deverão apresentar, porém, toda a 

documentação exigida para a realização da matrícula. Além disso, os selecionados via exame da 

ANPEC estão dispensados de realizar a prova de proficiência em língua inglesa aplicada na 

seleção regional, pois essa é uma das provas que compõem o exame nacional da ANPEC.    

As bolsas de estudo, quando disponíveis para o processo seletivo do mestrado, serão 

destinadas aos alunos selecionados via exame nacional da ANPEC, sendo distribuídas de acordo 

com a classificação dos candidatos no exame nacional da ANPEC e qualificação dos candidatos 

para atender aos requisitos específicos de cada modalidade de bolsa. 

A seleção para o doutorado é semestral constará de projeto de pesquisa, cartas de 

recomendação, carta de intensões dirigida à coordenação do Programa, provas de línguas 

estrangeiras em inglês e espanhol, análise de currículo e entrevista. Os critérios para as provas 

de línguas estrangeiras seguem as disposições do Art. 20 do Regulamento Geral dos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB.  

As bolsas de estudo, quando disponíveis para o processo seletivo do doutorado, serão 

distribuídas de acordo com a indicação da comissão de seleção do doutorado, que levará em 

consideração a classificação dos candidatos no processo seletivo e qualificação dos mesmos 

para atender aos requisitos específicos de cada modalidade de bolsa. 

O processo seletivo para aluno especial ocorre mediante edital próprio, o qual estabelece o 

período de inscrição, as disciplinas ofertadas e a documentação requerida para a inscrição. O 

aluno especial matriculado no Programa de Economia poderá cursar todas as disciplinas 

obrigatórias e optativas, com exceção de Pesquisa e Produção Científica em Economia I e II, 

Orientação, Qualificação de Mestrado, Qualificação de Doutorado, Defesa de Mestrado e Defesa 

de Doutorado, mediante solicitação e aprovação pela Coordenação do Programa. Os créditos 

obtidos como aluno especial podem ser posteriormente validados no caso de aprovação em 
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processo seletivo e ingresso como aluno regular do Programa, para o mestrado ou doutorado, 

observando-se os prazos para aproveitamento estabelecidos no Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UCB. 

3.1.2 Apoio e atenção ao discente 

O Programa de Pós-Graduação em Economia da UCB busca oferecer, mediante 

disponibilidade orçamentária, bolsas de estudo aos estudantes melhor classificados em seus 

processos seletivos. Atualmente, o Programa de Economia recebe Bolsas de Estudo da CAPES, 

CNPq e FAP-DF. A reformulação realizada no PROSUP pela CAPES em 2012, regulamentada na 

portaria nº 181 de 18 de dezembro 2012, gerou ao Programa um aporte importante de novas 

bolsas, além do recebimento de auxílios para o pagamento de mensalidades escolares que são 

repassados aos estudantes na modalidade “Taxas”. Esta ampliação no número de benefícios 

concedidos ao Programa pela CAPES representa um importante reconhecimento de sua 

qualidade acadêmica. Após a expansão do programa CAPES/PROSUP, o Programa de Economia 

passou a contar com a distribuição de Taxas e Bolsas apresentada a seguir, onde estão também 

incluídas as bolsas do CNPq. 

Mestrado em Economia: 

Taxas CAPES/PROSUP: 11 

Bolsas CAPES/PROSUP: 4 

Bolsas CNPq: 1 

Total de benefícios para o Mestrado: 16 

Doutorado em Economia: 

Taxas CAPES/PROSUP: 6 

Bolsas CAPES/PROSUP: 5 

Bolsas CNPq: 1 

Total de benefícios para o Doutorado: 12 

Total de benefícios disponibilizados ao Programa (Bolsas e Taxas): 28. 

 

A utilização desses benefícios, porém, está sujeita a avaliação orçamentária prévia pela 

Pró-Reitoria de Administração e aprovação pela Pró-Reitora Acadêmica. Em um cenário ideal, 

todos aqueles benefícios disponibilizados ao Programa pelos órgãos oficiais de fomento 

deveriam ser alocados aos melhores estudantes do Programa de Economia.  

No final de 2015, os programas de pós-graduação da UCB foram contemplados, 

também, com um aporte de bolsas de mestrado e doutorado no âmbito do PROGRAMA 
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PMD/UCB/FAPDF 2015/2016, as quais não exigem contrapartida financeira da UCB para os 

bolsistas contemplados. Foram disponibilizadas 37 quotas de bolsas de Doutorado e 75 quotas 

de bolsas de Mestrado aos alunos regulares e ingressantes em todos os programas da UCB. O 

Edital de Seleção foi lançado no início de 2016, estabelecendo critérios de seleção e 

contemplando a ampla concorrência entre os alunos interessados. O Programa de Economia 

recebeu um aporte dessas novas bolsas mediante a aplicação de seus alunos ao Edital de 

Seleção.  

Todas essas bolsas e taxas são fundamentais ao desenvolvimento do programa de 

Mestrado e Doutorado, pois possibilitam a atração e manutenção dos melhores alunos com um 

regime de dedicação aos estudos. Além disso, cumprem uma função social importante na 

medida em que possibilitam o acesso à pós-graduação aos estudantes carentes. No caso de 

CNPq e CAPES, qualquer que seja o benefício concedido, bolsa integral ou taxa, há uma 

contrapartida da UCB para compensar os custos financeiros do estudante beneficiado. Isto 

também caracteriza a inserção social da Instituição, por meio do investimento praticado sobre 

os estudantes contemplados com os benefícios financeiros. 

3.1.3 Acompanhamento de egressos  

O acompanhamento dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Economia da 

Universidade Católica de Brasília é feito por meio digital, com a utilização de aplicativos e 

ferramentas de redes sociais e manutenção de uma lista de endereços eletrônicos atualizados 

junto à Coordenação do Programa. Os egressos são informados sobre todos os eventos 

importantes que estão sendo organizados ou que estão acontecendo no Programa. Como 

exemplo, pode-se citar o ciclo de seminários acadêmicos, que ocorrem todas as sextas-feiras no 

horário das 9h às 10h com a apresentação de um artigo científico por palestrante convidado. Os 

egressos são informados semanalmente sobre a apresentação que será realizada naquela 

semana e sempre comparecem quando o tema é do seu interesse. Dessa forma, os egressos 

mantêm um contato próximo com o Programa, permanecem envolvidos nas atividades 

acadêmicas realizadas e continuam a interagir com seus orientadores e colegas.  

Oportunidades de trabalho, estágios e editais abertos também são divulgados aos 

egressos do Programa usando as ferramentas digitais mencionadas. Isso faz com que seja 

mantida a vinculação desses egressos com o Programa e muitos retornam para continuar seus 

estudos diante de novas oportunidades. Dessa forma, vários alunos que concluíram o mestrado 

retornam para cursar o Doutorado em Economia e os portadores do título de doutor estão 

retornando para fazer o pós-doutorado. Isso está sendo possível graças às bolsas de estágio pós-
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doutoral oferecidas pela CAPES no âmbito do programa PNPD/CAPES - Programa Nacional de 

Pós-Doutorado/CAPES. 

Na página do Programa na internet há um link chamado “Teses e Dissertações”, que 

pode ser acessado diretamente em http://www.ucb.br/poseconomia, onde estão catalogadas, 

ano a ano, todas as teses e dissertações defendidas no Programa desde 2001. Ao selecionar 

determinado ano, o usuário é remetido a uma relação das teses e dissertações defendidas 

naquele ano, onde constam informações sobre o egresso e o trabalho defendido. Este 

repositório é outra ferramenta que o Programa possui para divulgar e acompanhar os seus 

egressos do mestrado e do doutorado.  

Por fim, a Secretaria do Programa mantém um catálogo de endereços postais e 

telefones atualizados de todos os egressos do Programa. Esse catálogo é alimentado pelas 

informações contidas nas fichas de solicitação de defesa, que todo formando é obrigado a 

preencher para agendar a defesa de sua dissertação ou tese. Esses dados são digitalizados e 

mantidos em arquivo específico junto à secretaria do Programa, representando outra forma que 

temos de acompanhamento de egressos. 

3.1.4 Produção Intelectual Discente 

Um dos pontos fortes do Programa de Mestrado e Doutorado em Economia da UCB é 

que vários discentes do Programa, tanto do mestrado quanto do doutorado, publicam artigos 

em periódicos nacionais e internacionais classificados no Qualis-CAPES da área de Economia, 

recebem premiações em concursos nacionais de trabalhos científicos, apresentam e publicam 

trabalhos em anais de congressos científicos nacionais e internacionais em coautoria com 

professores do Programa, além de desenvolverem também uma boa produção técnica. No atual 

quadriênio, artigos em coautoria de docentes, discentes e egressos do Programa foram 

publicados e aceitos para publicação em periódicos internacionais bem classificados no Qualis-

CAPES da área de Economia. 

Os estudantes de mestrado, como requisito para a defesa de dissertação, devem 

submeter para publicação, em coautoria com o seu orientador ou com a sua anuência, um artigo 

científico. Já os estudantes de doutorado, como requisito para a defesa de tese, devem 

submeter para publicação, em coautoria com o seu orientador ou com a sua anuência, dois 

artigos científico. Essa política tem por objetivo incentivar e ampliar a produção intelectual dos 

discente do Programa. 

Embora a produção científica qualificada dos discentes do Programa seja diferenciada, 

tanto em qualidade quanto em quantidade, o tempo médio das defesas de dissertações e de 
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teses é classifico como “muito bom” pelo documento de área da CAPES, abaixo da média 

nacional da área de Economia. Isto ocorre por causa da dedicação dos professores do Programa 

à orientação dos alunos e do envolvimento e motivação dos discentes para concluir com sucesso 

suas dissertações e teses. A qualidade dos trabalhos defendidos pode ser confirmada pela 

quantidade de publicações qualificadas obtidas pelo corpo discente. O baixo tempo médio 

necessário para a conclusão dos trabalhos de dissertações e teses que alimentam essa produção 

é um indicador importante, também, da qualidade do corpo discente do Programa. 

3.1.5 Registro acadêmico 

A comunidade acadêmica, para acesso aos registros acadêmicos, está organizada em 

grupos/perfis, identificados por código de acesso único (RA/ID).  

Os estudantes possuem acesso exclusivamente via Portal do Estudante, para informações 

relativas à sua Vida Acadêmica (Histórico Escolar, Declarações, Renovação de Matrícula, Dados 

Cadastrais etc.). Fisicamente, a documentação do estudante está arquivada em pastas 

suspensas, ordenadas cronologicamente pelo “Registro Acadêmico do Estudante” (RAA) 

regularmente matriculado ou ainda vinculado ao Curso. A Documentação dos Estudantes 

Formados, Desligados e ou Cancelados, estão armazenadas em envelopes numerados e caixas 

do tipo “Box”. O acesso a este acervo é restrito. 

Os professores contam com os recursos do Portal Institucional para o relacionamento com as 

suas turmas durante o período letivo. Pelo Portal é possível registrar a frequência, lançar os 

resultados finais, entrar em contato com a turma e enviar material de apoio ao ensino.  

Os gestores (diretores/coordenadores) acessam o sistema e possuem permissões para consulta 

à base podendo participar do Processo de Renovação de Matrícula, realizando inclusão/exclusão 

de Disciplinas.  

Funcionários administrativos lotados nas coordenações de cursos ou áreas estratégicas da 

Instituição também têm acesso às ferramentas, conforme perfil, para consulta de dados 

acadêmicos ou financeiros. 

3.1.6 Políticas de inclusão e de acessibilidade 

Segundo a legislação brasileira, o termo acessibilidade é definido como “possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação, por pessoa com deficiência” (BRASIL, 1994). 
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A partir dessa definição, pode-se considerar que um espaço construído, quando 

acessível a todos, é capaz de oferecer oportunidades igualitárias a seus usuários. Sabe-se que a 

dificuldade de acesso não se restringe apenas aos usuários de cadeira de rodas, pessoas com 

deficiência auditiva, visual ou intelectual, mas também àqueles que possuem mobilidade 

reduzida temporária, gerada por fatores como idade, gravidez e lactantes.  

Semestralmente, o Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) verifica a condição de 

acessibilidade dos espaços de uso e passagens de áreas livres dos câmpus da UCB, seguindo 

orientações das normas de acessibilidade NBR 90/50. Isso contribui para que os setores 

específicos da Prefeitura do Câmpus façam a manutenção adequada das rotas de passagens da 

pessoa com deficiência física, por exemplo, ou para a verificação e ajuste de qualquer barreira 

nas edificações e mobiliário.  

A Universidade Católica de Brasília atende aos critérios de acessibilidade especificados 

na Portaria Federal Nº 3.284/2003 e no Decreto 6581/08 possibilitando ao estudante, 

colaborador e público com deficiência, autonomia nos espaços de aprendizagem, de 

atendimento ao público e nas demais áreas do espaço acadêmico. 

Em atendimento a essa demanda por inclusão e permanência de seus estudantes na educação 

superior, a UCB oferece inúmeras ações, criando condições para que todos usufruam em 

plenitude de todas as oportunidades de aprendizagem e formação. Os “Referenciais de 

Acessibilidade para a Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior” (BRASIL, 2013, p. 36-39) apresentam um quadro síntese com o espectro 

de acessibilidade, sua definição e prática/exemplos relacionados às IES, o qual reproduzimos 

abaixo, indicando as ações realizadas institucionalmente para atender aos requisitos legais 

previstos no documento em epígrafe: 
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Quadro 2 – Ações Institucionais de Acessibilidade. 

Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

Acessibilidade 
atitudinal 

Refere-se à percepção do 
outro sem preconceitos, 
estigmas, estereótipos e 
discriminações. Todos os 
demais tipos de 
acessibilidade estão 
relacionados a essa, pois é a 
atitude da pessoa que 
impulsiona a remoção de 
barreiras. 

A UCB investe constantemente em sua infraestrutura 
para o atendimento aos estudantes com necessidades 
específicas, em campanhas que tratam da diversidade, 
em programas e projetos de extensão que atendam à 
comunidade interna e externa, promovendo, dessa 
forma, uma convivência saudável e respeitosa entre 
seus diversos atores sociais. Atende à legislação no que 
diz respeito à contratação de profissionais com 
deficiência. Há uma evidente preocupação 
institucional no cuidado com a formação de valores em 
seus estudantes. O cuidado e o acolhimento com vistas 
à inclusão antecedem à chegada do estudante à 
Instituição, que recebe tratamento diferenciado desde 
o processo seletivo seja na oferta de ambiente 
adequado, no acompanhamento profissional quando 
da realização da prova, nos recursos físicos para acesso 
à avaliação até a correção das provas. Toda a 
comunicação com a sociedade, por meio de seu portal, 
oferece condições de acessibilidade visual. Em todas as 
palestras abertas ao público interno e externo contam 
com intérprete de LIBRAS e acessibilidade física em 
seus ambientes. 

Acessibilidade 
arquitetônica 

Eliminação das barreiras 
ambientais físicas nas 
residências, nos edifícios, 
nos espaços e 
equipamentos urbanos. 

O espaço físico da UCB foi projetado para atender a 
diferentes necessidades de sua comunidade 
acadêmica, contando com: 
- Rampas de acesso em vários pontos da área externa 
da Universidade e na área interna aos edifícios, rampas 
ou elevadores, possibilitando a circulação. 
- Vagas nos estacionamentos próximas às rampas e 
porta de acesso aos blocos, que permitem o embarque 
e desembarque de pessoas em condição de mobilidade 
reduzida. 
- Adaptações existentes nos banheiros estão de 
acordo com as exigências arquitetônicas de 
acessibilidade. Há adaptações nas bancadas (lavabos), 
algumas portas são de estilo sanfonadas (PVC), o que 
permite o acesso de cadeiras de rodas; as barras de 
apoio encontram-se fixadas à parede; o vaso sanitário 
é de modelo comum com altura adaptada; e há espaço 
condizente para locomoção das cadeiras de rodas.  
- Existem bebedouros adaptados na área de circulação 
interna e telefones públicos em todos os blocos e uma 
unidade de telefone público próprio para deficientes 
auditivos (TDD). 
- Há também mobiliário adaptado nas salas de aula. 
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Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

Acessibilidade 
pedagógica 

Ausência de barreiras nas 
metodologias e técnicas de 
estudo. Está relacionada 
diretamente à concepção 
subjacente à atuação 
docente: a forma como os 
professores concebem 
conhecimento, 
aprendizagem, avaliação e 
inclusão educacional irá 
determinar, ou não, a 
remoção das barreiras 
pedagógicas. 

Os estudantes da UCB portadores de deficiências são 
encaminhados assim que chegam ao Serviço de 
Orientação Inclusiva, contando com tratamento 
acolhedor e especializado, como acesso a Softwares 
que facilitam o acesso à informação; intérpretes de 
LIBRAS; ledores e transcritores; entre tantos outros.  
Os professores e coordenadores de curso são 
orientados sobre o atendimento a ser dado ao 
estudante de maneira a criar uma rede de atendimento 
de qualidade que contribua efetivamente para a sua 
aprendizagem. 
O projeto SOI desenvolveu material informativo que 
relata aspectos relevantes sobre o estudante com 
surdez, suas relações com o professor e o apoio da 
intérprete de Libras no ambiente de ensino e de 
aprendizagem. Com isso, pretende-se ampliar os 
conhecimentos do docente e evitar que este venha a 
prejudicar o desenvolvimento do estudante com o 
componente curricular e o curso. 

Acessibilidade 
Programática 

Eliminação de barreiras 
presentes nas políticas 
públicas (leis, decretos, 
portarias, normas, 
regulamentos, entre 
outros). 

 

Acessibilidade 
nas 
comunicações 

É a acessibilidade que 
elimina barreiras na 
comunicação interpessoal 
(face a face, língua de 
sinais), escrita (jornal, 
revista, livro, carta, apostila 
etc., incluindo textos em 
braile, uso do computador 
portátil) e virtual 
(acessibilidade digital). 

A UCB conta com a presença de intérpretes e ledores 
na sala de aula em consonância com a Lei de Libras – e 
Decreto de Acessibilidade. Investe na acessibilidade às 
formas digitais de comunicação com a comunidade 
interna e externa.  

Acessibilidade 
digital 

Direito de eliminação de 
barreiras na 
disponibilidade de 
comunicação, de acesso 
físico, de equipamentos e 
programas adequados, de 
conteúdo e apresentação 
da informação em formatos 
alternativos. 

A UCB promove todas as condições para que os 
recursos digitais para facilitar a aprendizagem do 
estudante sejam disponibilizados de forma fácil e 
rápida. No portal da UCB, evidenciam-se as condições 
de acessibilidade visual, como aumento de fonte, 
alteração de cor. Os estudantes também recebem 
suporte técnico para utilização plena dos recursos 
digitais, os quais são adaptados de acordo com a 
necessidade e realidade do estudante. 
Para os estudantes com deficiência visual, os recursos 
oferecidos são: scanner acoplado ao computador, 
réguas de leitura, kit de escrita Braille com prancheta, 
reglete, punção e folhas Braille; digitalização de textos; 
ledor e transcritor; impressão em Braille em parceria 
com a Biblioteca Braille de Taguatinga – DorinaNowill. 
Está ainda disponível, no Sistema de Biblioteca da UCB, 
o total geral de 203 exemplares em Braille (coleções de 
livros, periódicos e folhetos). Em audiolivros, são 144 
gerais de títulos e 198 exemplares. 
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Como se pode constatar, a UCB, em conformidade com os “Referenciais de 

Acessibilidade para a Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior” (2013, p. 5), contribui efetivamente para “materializar os princípios da 

inclusão educacional, que implicam assegurar não só o acesso, mas condições plenas de 

participação e aprendizagem a todos os estudantes”. 

3.2 CORPO DOCENTE  

3.2.1 Perfil docente 

O corpo docente do Programa de Economia é composto por docentes permanentes, docentes 

colaboradores e docentes visitantes, categorizados conforme definido no documento CAPES da 

área de economia. Especificamente, respeitando as participações definidas naquele documento, 

os docentes permanentes correspondem a 80% do quadro total de docentes enquanto os 

colaboradores representam os 20% restantes. Atualmente, o Programa conta com 13 (treze) 

docentes lotados em seu centro de custo, sendo que 11 (onze) compõem o quadro permanente 

de acordo com os critérios da CAPES e 2 (dois) formam o quadro de colaboradores. Há, ainda, 

um professor visitante estrangeiro que vem visitando o Programa por 30 dias por ano no período 

de 2015 a 2017 financiado por um projeto de Pesquisador Visitante Especial (PVE) aprovado pelo 

CNPq. Entre agosto de 2018 e abril de 2019, o Programa de Economia recebeu um professor 

visitante oriundo da Universidade de Quebec at Outaouais (Canadá) que veio passar o seu ano 

sabático na UCB. Atualmente, o Programa de Economia compartilha um professor permanente 

com o Programa de Mestrado em Gestão e Tecnologia da Informação. Por determinação da 

CAPES, contudo, a partir da avaliação quadrienal de 2017-2020, Programas de Pós-Graduação 

com Mestrado e Doutorado devem possuir um quadro docente mínimo com 14 (quatorze) 

docentes permanentes. Por anuência da Área de Economia, essa exigência foi replicada aos 

Programas de Economia com Mestrado e Doutorado a partir de 2019. O Programa de Economia 

da UCB deve, assim, ampliar o seu quadro docente permanente para se ajustar a essa nova 

exigência da CAPES e da área de Economia.   

No que diz respeito ao regime de trabalho, o Programa conta com 11 (onze) professores 

em regime de tempo integral (RTI) na Instituição (40 horas semanais). Somente 2 (dois) 

professores do quadro permanente atuam em regime de tempo parcial (RTP), recebendo 20 

horas semanais em seu contrato de trabalho. Vale ressaltar que essa distribuição do quadro de 

docentes do Programa quanto ao regime de trabalho também atende aos requisitos definidos 

pela CAPES na portaria no 81 de 3 de junho de 2016. 
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A alocação da carga horaria dos professores do Programa segue exatamente o que 

dispõe a portaria no 230/2014, de 19 de dezembro de 2014, da Universidade Católica de Brasília. 

Dessa forma, cada professor RTI cumpre uma carga horária de ensino de 10 horas semanais, 

sendo que pelo menos 4 horas semanais são dedicadas ao ensino na graduação. O restante das 

horas de ensino é alocada em disciplinas do mestrado e doutorado em Economia. No atual 

semestre (2019-I), por exemplo, os professores RTI do Programa estão lecionando 2 (duas) 

disciplinas na graduação. A alocação das 40 horas semanais é completada com a orientação de 

alunos na pós-graduação e com horas de pesquisa. Estas últimas são limitadas a 16 horas 

semanais justificadas por projetos de pesquisas aprovados pela DPP e homologados na PAGE, 

conforme estabelece a portaria no 230/2014. A atividade de orientação de alunos do mestrado 

e doutorado é limitada ao máximo de 6 (seis) orientados por professor, visando atender ao 

documento CAPES da área de Economia que define esse limite como o máximo permitido para 

obtenção do conceito “muito bom (MB)” nesse quesito da avaliação. Vale ressaltar que os 

professores do programa orientam vários trabalhos de conclusão de curso (TCC) e trabalhos de 

iniciação científica (IC) em cursos de graduação da UCB, mas não recebem alocação de carga 

horária para essa atividade porque já tem as 40 horas semanais alocadas nas atividades 

mencionadas anteriormente: ensino (graduação e pós-graduação), orientação de alunos (stricto 

sensu) e pesquisa. 

Um professor do quadro permanente é o Coordenador do Programa de Economia, 

recebendo horas de gestão para exercer essa atividade também em conformidade com a 

portaria no 230/2014. O Programa possui um assessor pedagógico que recebe horas de gestão 

para exercer essa atividade para os dois níveis de ensino, mestrado e o doutorado, em 

conformidade com a portaria no 133/2014, de 24 de junho de 2014. 

3.3 GESTÃO DO PROGRAMA  

De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, são 

competências da coordenação do Programa: 

I – gerenciar o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas do curso ou Programa 

em acordo com as orientações da escola na qual está inserido e executá-las com a colaboração 

dos professores; 

II – elaborar o plano de atividades do curso ou Programa e encaminhá-lo ao respectivo 

colegiado; 

III – elaborar, com apoio dos órgãos de suporte, as linhas de pesquisa com ênfase na excelência 

acadêmica segundo os critérios da CAPES/MEC; 
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IV – zelar pela necessidade de suporte associada à qualidade do processo de ensino-

aprendizagem e do desenvolvimento da pesquisa e extensão; 

V – controlar a execução das ordenações do regime escolar acadêmico bem como dos registros 

de desempenho discentes no âmbito do curso ou Programa; 

VI – acompanhar o desenvolvimento integral discente; 

VII – implantar medidas corretivas e demandas identificadas nas avaliações externas e internas; 

VIII – acompanhar a execução orçamentária propondo melhorias e ajustes, se for o caso; 

IX – analisar e emitir parecer sobre a situação econômico-financeira do curso ou Programa e 

propor melhorias; 

X – identificar e propor convênios ou acordos com instituições públicas e/ou privadas com vistas 

a parcerias institucionais estratégicas para o desenvolvimento do curso ou Programa; 

XI – empenhar-se no processo de admissão e retenção de professores e pesquisadores, no 

âmbito do curso ou Programa, para que sejam capacitados e identificados com a missão 

institucional; 

XII – desenvolver no curso ou Programa um clima de aprendizagem dinâmica e de harmonia e 

integração entre ensino, pesquisa e extensão em consonância com as orientações da escola e 

da universidade; 

XIII – convocar e presidir as reuniões do colegiado do programa, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

XIV – exercer a ação disciplinar no âmbito do curso ou Programa e responder por abuso ou 

omissão; 

XV – representar o curso ou Programa do âmbito de suas atribuições. 

3.3.1 Colegiado do Programa 

De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, o 

colegiado do Programa é formado: 

I – pelo coordenador, que o presidirá; 

II – por todos os docentes que fazem parte do quadro de docentes do Programa classificados 

como permanentes, sendo facultativa a presença de docentes colaboradores e dos docentes e 

pesquisadores visitantes; 

III – por um representante de seu corpo discente, regularmente matriculado e escolhido por 

seus pares, anualmente, sendo um do curso de mestrado e o outro do curso de doutorado, 

quando for o caso. 

E ainda, acrescenta-se que compete ao colegiado: 
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I – assessorar o coordenador na administração dos assuntos acadêmicos; 

II – encaminhar ao coordenador assuntos de ordem ética e disciplinar no âmbito do Programa; 

III – propor ao coordenador os nomes de docentes, de pesquisadores e de orientadores a serem 

credenciados e/ou descredenciados pelo Programa, a partir de critérios estabelecidos em seu 

regulamento; 

IV – assessorar o coordenador nos processos de contratação de docentes; 

V – assessorar o coordenador nos processos de seleção de candidatos ao Programa. 

§ 1º As decisões do colegiado do Programa dar-se-ão por maioria simples de seus membros 

efetivos. 

§ 2º O colegiado do Programa reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo seu coordenador ou por solicitação escrita de, no 

mínimo, 1/3 (um terço) dos seus membros. 

3.3.2 Produção Intelectual Docente 

O Programa de Mestrado e Doutorado em Economia da UCB conta com docentes atuantes, 

atualizados e motivados para ensinar, desenvolver projetos de pesquisa e publicar os resultados 

em periódicos de alto nível. O Programa está entre aqueles que possuem a maior produtividade 

científica no país medida em termos de publicações em periódicos Qualis-CAPES da área de 

Economia. Isto ficou evidenciado no relatório da Comissão de Avaliação do último triênio (2010 

a 2012). A Comissão de Avaliação destacou que: “Os indicadores de qualidade e quantidade da 

produção intelectual mantiveram-se robustos. Sua pontuação per capita de 92,7 está bem acima 

da média de 66,6 da área. A produção intelectual de mais de 60 artigos com distribuição entre 

periódicos de vários níveis QUALIS se mostrou robusta para a nota 5.”  

O reconhecimento com o conceito 6 na avaliação quadrienal de 2013 a 2016 destacou, na ficha 

de avaliação, que “O Programa apresentou avaliação MB em todos os quesitos e itens do 

relatório, apresentou internacionalização comprovada por sua produção intelectual e atividades 

regulares do centro e de seus pesquisadores, bem como nucleação comprovada de seus alunos”. 

O relatório de avaliação também reconheceu que “O programa foi um dos mais produtivos na 

área, tendo apresentado a 3ª maior média de produção per capita avaliada pelo Qualis-CAPES 

da área, com uma média de 147,6 pontos por docente permanente por ano, e o 5º com maior 

média de pontos se considerados apenas os periódicos classificados como A1 e A2, com uma 

média de 67,4 pontos por docente permanente por ano”. Com isso, a partir da avaliação 

quadrienal de 2013 a 2016, o PPGE-UCB assumiu uma honrosa posição no seleto grupo de 
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Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da área de Economia considerados de Excelência 

Acadêmica pela CAPES. 

Outro ponto a ser destacado é que vários discentes do Programa, tanto do mestrado quanto do 

doutorado, têm publicado artigos em periódicos nacionais e internacionais classificados no 

Qualis-CAPES da área de Economia, recebido prêmios, apresentado e publicado trabalhos em 

anais de congressos científicos nacionais e internacionais em coautoria com docentes do 

Programa. No atual quadriênio, artigos em coautoria de docentes, discentes e egressos do 

Programa foram publicados e aceitos para publicação em periódicos internacionais bem 

classificados nos estratos mais altos do Qualis-CAPES da área de Economia.  

Os egressos do Programa mantêm contato próximo com os seus orientadores. Muitos deles 

conseguem publicar artigos em periódicos classificados no Qualis-CAPES da área de Economia 

que são oriundos de suas dissertações ou teses. Devido à demora do processo editorial que 

caracteriza as publicações de Economia, os artigos acabam sendo publicados após a titulação 

dos alunos, ainda que a produção e submissão deles tenham ocorrido durante o processo de 

elaboração da dissertação ou tese. Essas publicações, no entanto, resultantes de trabalhos de 

dissertações e teses são consideradas como produção intelectual relevante em coautoria entre 

discentes e docentes do Programa. 

4. INSERÇÃO SOCIAL 

Uma das formas de inserção social que o Programa de Pós-Graduação em Economia da UCB 

pratica é o oferecimento de bolsas de estudo aos estudantes melhor classificados em seus 

processos seletivos. Atualmente, o Programa de Economia recebe Bolsas de Estudo da CAPES, 

CNPq e FAP-DF. A reformulação realizada no PROSUP pela CAPES em 2012, regulamentada na 

portaria nº 181 de 18 de dezembro 2012, gerou ao Programa um aporte importante de novas 

bolsas, além do recebimento de auxílios para o pagamento de mensalidades escolares que são 

repassados aos estudantes na modalidade “Taxa”. Esta ampliação no número de benefícios 

concedidos ao Programa pela CAPES representa um importante reconhecimento de sua 

qualidade acadêmica.  

No final de 2015, os programas de pós-graduação da UCB foram contemplados, também, com 

um aporte de bolsas de mestrado e doutorado no âmbito do PROGRAMA PMD/UCB/FAPDF 

2015/2016. Todas essas bolsas e taxas são fundamentais ao desenvolvimento do programa de 

Mestrado e Doutorado, pois possibilitam a atração e manutenção dos melhores alunos com um 

regime de dedicação aos estudos. Além disso, cumprem uma função social importante na 

medida em que possibilitam o acesso à pós-graduação aos estudantes carentes. Qualquer que 
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seja o benefício concedido, bolsa integral ou taxa, há uma contrapartida da UCB para compensar 

os custos financeiros do estudante beneficiado. Isto também caracteriza a inserção social da 

instituição, por meio da renúncia financeira praticada sobre os estudantes contemplados com 

os benefícios financeiros.  

Outra forma importante de inserção social é representada pelo esforço empreendido pelo 

Programa para levar a educação de qualidade em nível de pós-graduação para as regiões mais 

carentes do país. Essa atitude foi, primeiramente, materializada por meio da oferta do MINTER 

em parceria com a Faculdade La Salle de Manaus entre os anos 2010 e 2012. Os mestres 

formados pelo MINTER estão atuando em diversas instituições de ensino da região Norte e 

contribuindo para aprimorar a qualidade da educação naquela região. Agora, o Programa 

decidiu tomar nova ação nessa mesma direção com a proposição de um curso DINTER em 

parceria com a mesma Faculdade La Salle de Manaus, visando completar a formação dos 

mestres em economia egressos do MINTER e oferecer o único curso de Doutorado em Economia 

da Região Norte do Brasil. Após discussão e aprovação interna da proposta pelas instituições 

promotora e receptora, projeto foi submetido à CAPES e recebeu aprovação da Comissão de 

Avaliação. O Edital de Seleção dos candidatos foi lançado em novembro de 2015, com o período 

de inscrições se estendendo até o início de fevereiro de 2016. As aulas do DINTER começaram 

em de março de 2016 para uma turma de 15 alunos regulares, conforme o número aprovado 

pela CAPES para titulação. A conclusão desse curso Dinter ocorreu em março de 2019, com todos 

os 15 alunos inicialmente matriculados logrando sucesso em defender suas teses e obter o título 

de Doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília. 

O Programa abriga um grupo de pesquisa e cooperação interinstitucional e multidisciplinar 

denominada Rede Centro-Oeste para o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar – 

RECAF, formada por quatro universidades e uma organização extencionista (UCB, UnB, UCDB, 

UFCG, PUC-GO e EMATER. Esse projeto tem como objetivo principal unir pesquisadores para 

estudo da agricultura de base econômica familiar visando promover a organização para a 

inserção socioeconômica e desenvolvimento rural, respeitando a cultura e o meio ambiente. Na 

medida em que aplica questionários, discute problemas e indica alternativas para o 

desenvolvimento sustentável das comunidades rurais envolvidas na produção da agricultura 

familiar, esse projeto também representa uma forma importante de inserção social do Programa 

de Economia da UCB. 
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5. INFRAESTRUTURA  

Os alunos do Programa de Mestrado e Doutorado em Economia da UCB desfrutam de toda a 

infraestrutura disponibilizada pela Instituição no Câmpus Taguatinga. As salas de aula são todas 

equipadas com projetor, quadro branco e, algumas, com ar-condicionado. Todas as 

dependências do Câmpus são atendidas por internet sem fio, permitindo aos estudantes acesso 

à rede mundial de computadores a partir de seus dispositivos móveis. O Câmpus Taguatinga 

conta, também, com uma biblioteca, na qual há um amplo acervo bibliográfico específico do 

Programa de Economia.   

Além disso, os alunos do Programa dispõem de um laboratório exclusivo para a Pós-

Graduação em Economia, com computadores equipados com processador i7-core de 3,30GHz, 

8,0 GB de memória RAM, 1,0 TB de armazenamento, Windows 7 Professional, impressoras em 

rede, acesso à internet, banco de dados e softwares econométricos além de toda infraestrutura 

necessária. Esse laboratório fica à disposição dos alunos do mestrado e doutorado em Economia, 

visando oferecer suporte de informática necessário ao desenvolvimento de suas pesquisas. Os 

computadores possuem conexão em rede e administração centralizada, necessária para a 

manutenção dos equipamentos e oferecimento de segurança aos usuários autorizados. Além 

disso, os Câmpus da UCB possuem redes wireless que permitem o acesso à internet pelos alunos 

e professores a partir de seus notebooks em quaisquer dependências da Instituição.  

O Programa conta, também, com o acesso ao Portal de Periódicos CAPES, o que 

possibilita a pesquisa e consulta a artigos científicos de periódicos nacionais e internacionais. A 

Pós-Graduação da UCB está provida de ótima infraestrutura de Informática, possuindo um total 

de 59 microcomputadores distribuídos em 2 laboratórios de uso compartilhado entre os 

Programas de Pós-Graduação, contendo computadores e uma impressora em rede para cada 

laboratório.  

A Biblioteca Central, localizada no Câmpus Taguatinga, dispõe de uma Sala de 

informações com seis micros, conectados ao Sistema Thesaurus, para que alunos e docentes 

possam localizar os livros/documentos e periódicos de interesse que estão disponíveis no 

Sistema de Bibliotecas. A Biblioteca Central, localizada no Câmpus Taguatinga, dispõe de uma 

sala, com TV, vídeo e 32 micros, um com as bases de dados em CD-ROM, para 

pesquisa/atendimento aos alunos e docentes e o outro conectado à Internet e outras Redes que 

o Sistema utiliza para busca de informações. Um terceiro micro, na Pós-Graduação, está 

diretamente conectado ao Sistema Thesaurus para consulta e registro do empréstimo 

automatizado. A estrutura do sistema de bibliotecas está disponível integralmente para os 

alunos do Programa de Economia. Além disso, a Biblioteca possui CDs referentes ao Econlit e ao 
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IBSS e acesso direto ao PROQUEST, o que facilita a busca referente a artigos de economia. A 

Biblioteca da Pós-Graduação possui o direito a acesso ao Portal da CAPES e JSTOR Business. 

Os recursos de informática do Programa de Mestrado e Doutorado em Economia estão 

todos disponíveis aos seus professores, alunos e visitantes em regime de intercâmbio. Os 

professores possuem computadores com impressoras e softwares de edição de textos, planilhas 

e softwares econométricos, estatísticos e matemáticos. Todas as salas de aula da pós-graduação 

são equipadas com kit multimídia: computadores, Datashow, acesso à internet e amplificador 

de som e voz. Há, também, computadores a disposição dos alunos e notebooks para os 

professores do Programa.  

Há outras duas importantes condições que indicam que o Programa de Mestrado e 

Doutorado em Economia da UCB oferece suporte à pesquisa e à extensão de seus professores e 

alunos. Primeiro, o Mestrado e Doutorado dispõe de pacotes estatísticos, econométricos e 

matemáticos, instalados nos laboratórios e nas salas dos docentes, adequados à análise de 

dados agregados e micro dados, tais como o MATLAB R16, EVIEWS 9.5, Ox-Metrics e STATA 14.  

Segundo, os docentes do Programa estão sempre à disposição dos alunos para assessorar no 

delineamento e escolha de métodos e modelos estatísticos e matemáticos compatíveis com os 

problemas a serem tratados nas dissertações e teses.  

Por fim, o Programa de Economia possui um Servidor central próprio, com sistema 

operacional Windows e configuração UV10 64GB Mem, para armazenamento de softwares 

econométricos e bases de dados utilizados em rede. Isso centraliza os recursos de informática 

que possuem demanda comum e facilita o compartilhamento de dados e informações, 

contribuindo para aumentar a produtividade dos docentes e discentes do Programa. 
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