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Seleção de candidatos(as) às vagas do Curso 

de Mestrado Acadêmico em Administração do 

Programa de Pós Graduação em Administração 

(PPGA) da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ), para o ano letivo de 2018. 

 

Período de Inscrição: 11 de julho a 15 de setembro de 2017 

 

I. SOBRE O CURSO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), por meio deste Edital, abre seleção para a turma 2018 

do Curso de Mestrado Acadêmico em Administração (MA). 

 

Recomendado pelo Conselho Técnico-Científico da CAPES em sua 149ª Reunião e 

autorizado pela CAPES em Ofício Nº 182-27/2013/CTC/CAAII/CGAA/DAV de 17 de 

setembro de 2013, o PPGA/MA tem como propósito gerar e disseminar conhecimento e 

reflexão na Área da Administração, construídos em torno dos focos definidos pela área de 

concentração e pelas linhas de pesquisa do curso. 

 

Para atingir os seus objetivos o Curso de Mestrado Acadêmico em Administração 

pretende: 

 

1. Atrair indivíduos que busquem um maior foco na área acadêmica de administração e 

que estejam comprometidos em desenvolver visão crítica, autônoma e propositiva a que 

se dispõe o curso, em relação às organizações, às instituições e à sociedade;  

 

2. Formar profissionais capacitados para atuar como docentes e pesquisadores no 

ambiente acadêmico e no mercado de trabalho em que estarão aptos para aplicar o 

conhecimento adquirido nos diversos tipos de organizações públicas e privadas e nas 

instituições governamentais e não governamentais nas diferentes esferas de poder local, 

regional, nacional e internacional; 
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3. Fornecer o aprimoramento de metodologias e ferramentas necessárias para lidar com 

as contínuas mudanças por que passam as organizações, as políticas públicas e a 

sociedade, de modo a contribuir para a formação de profissionais capazes de lidar com 

essas mudanças e seus impactos nos âmbitos local, regional, nacional e internacional;  

 

4. Promover e consolidar a aproximação entre a Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, o ambiente institucional e as diversas organizações públicas e privadas e 

agências de fomento e desenvolvimento, assim como organismos de integração regional 

no sentido de promover um intercâmbio permanente de experiências e saberes que 

venham propiciar novos conhecimentos pertinentes a cada realidade.  

 

A Área de Concentração do Curso, Gestão e Estratégia, focaliza a dinâmica intra e 

interorganizacional nas suas diversas expressões gerenciais e estratégicas, nas esferas 

de poder e de desenvolvimento local, regional e global, nos âmbitos de atuação pública e 

privada. Insere-se no contexto das transformações sociais, políticas, econômicas, 

culturais, ambientais e tecnológicas que envolvem a sociedade, em seus vários 

segmentos constitutivos como o Estado, o mercado, e as organizações. Os estudos 

derivados deste Mestrado pretendem gerar novas abordagens que contribuam para o 

desenvolvimento social e econômico das sociedades e regiões nas quais as organizações 

se inserem e também estimular políticas de desenvolvimento da região na qual se localiza 

a UFRRJ. 

 

A composição do seu quadro docente encontra-se no portal do Programa no link:  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppga/corpo-docente/ e as disciplinas ofertadas 

encontram-se no Anexo I, ao final deste Edital. 

 

O Curso oferece duas Linhas de Pesquisa: 

 

Linha 1 – Organizações, Estado e Sociedade: Focaliza os estudos que envolvem as 

relações entre as organizações, a sociedade e o Estado, e suas implicações sobre a 

administração, o trabalho, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Considera no âmbito 

das dinâmicas interorganizacionais as suas dimensões formal, simbólica e 

comportamental e as suas expressões gerenciais, societais e culturais, inserindo-se 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppga/corpo-docente/
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também nessas dinâmicas as relações de poder e controle nas organizações. A linha 

abrange estudos organizacionais; o planejamento e análise de políticas públicas 

envolvendo os diversos setores econômicos e as articulações existentes entre estes e as 

organizações; a conjuntura político-administrativa; as relações internacionais e a 

integração regional; a gestão, a institucionalização e a governança nas esferas global, 

nacional, regional e local de governo e da sociedade civil. 

 

Linha 2 – Estratégias, Mercados e Aprendizagem: Trabalha as relações entre as 

organizações e os agentes organizacionais, envolvendo construção de cenários 

estratégicos, proposição de modelos teóricos, práticas e instrumentos de gestão com 

vistas à capacitação e formulação de novas abordagens de gestão, tecnologias sociais e 

inovação nos diversos setores produtivos. Aborda as relações mercadológicas entre as 

organizações e os seus consumidores, voltando a sua atenção para a análise das 

estratégias organizacionais internas e externas, como a gestão de competências e 

posicionamento de mercado, além de aspectos simbólicos e culturais da vida 

organizacional. Abrange o desenvolvimento de competências profissionais e gerenciais, 

ferramentas, métodos e processos de aprendizagem e de tomada de decisão. 

 

II. DO NÚMERO DE VAGAS 

 

2.1 Do Número de Vagas 

 

Serão oferecidas no máximo 20 (vinte) vagas distribuídas entre as duas linhas de 

pesquisa. Não há obrigatoriedade de preencher todas as vagas ofertadas, caso os 

candidatos não reúnam os requisitos mínimos estabelecidos.  

 

2.2 Candidatos ao Processo Seletivo 

Poderão se inscrever no processo seletivo: 

 

2.2.1 Candidatos brasileiros ou estrangeiros portadores de diploma ou declaração de 

conclusão do curso superior em qualquer área do conhecimento, realizado em instituição 

de ensino superior, cujo curso seja reconhecido pelo MEC. Candidatos com diplomas 

obtidos no exterior deverão apresentar a comprovação de reconhecimento dos mesmos 

por Instituição Federal de Ensino Superior Brasileira. 

 

Parágrafo único: Os candidatos oriundos de instituições estrangeiras deverão submeter-

se à prova GMAT (www.mba.com/gmat) e a uma prova de proficiência na língua 

portuguesa ou às normas dispostas pela CAPES, em seu Programa PEC – PG. 
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Código da Unidade Favorecida: 153166 
 
Código de Gestão: 15240 
 
Código de Recolhimento: 28830-6; 
 
Número de Referência: 2018; 
 
Competência: 09/2017; 
 
Vencimento: 15/09/2017; 
 
CPF do candidato; e 
 
Valor: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 
 

 

III – INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1 Taxa de inscrição 

A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). O 

pagamento da taxa não assegura a inscrição e esta não será devolvida sob nenhuma 

hipótese. 

 

3.2 Forma de Inscrição e pagamento da taxa 

 

As inscrições para o processo de seletivo do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Administração deverão ser efetuadas pelo CORREIO (SEDEX), até 15/09/2017.  

 

A taxa de inscrição deverá ser devidamente preenchida e paga por meio de uma GRU 

(Guia de Recolhimento da União). Para tanto, os candidatos deve acessar o endereço 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru simples.asp e preencher com os seguintes 

dados: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru%20simples.asp
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), Pavilhão Central, Sala 115, 

Campus de Seropédica/RJ, UFRRJ. CEP 23897-970. 
 
REF: Processo Seletivo de 2017 – Turma 2018 - Curso de Mestrado Acadêmico em 
Administração 
 

 

Os candidatos deverão incluir a GRU (Guia de Recolhimento da União) devidamente 

preenchida e paga, no envelope do CORREIO/SEDEX, juntamente com a documentação 

conforme exigido neste edital. A falta destes comprovantes elimina o candidato do 

processo seletivo. Agendamentos de pagamentos não serão aceitos. 

 

3.3 Local de inscrição (endereço para a postagem) 

 

3.3.1 As inscrições serão feitas única e exclusivamente pelo CORREIO/SEDEX e 

deverão conter todos os documentos solicitados neste edital, inclusive o recibo que 

comprova o pagamento da taxa de inscrição. Estes documentos deverão ser postados até 

o dia 15/09/2017. As inscrições postadas pelo CORREIO/SEDEX após este dia não serão 

homologadas. 

 

As inscrições deverão ser endereçadas para: 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Toda a documentação solicitada no Edital, assim como o comprovante de 

recolhimento da taxa de inscrição, deverão ser POSTADAS a essa Divisão Acadêmica 

(Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação – PROPPG), devendo conter no envelope do 

CORREIO/SEDEX, além do endereço da Pró-Reitoria, o  NOME DO CURSO, NOME DO 

CANDIDATO, A LINHA DE PESQUISA ESCOLHIDA e a MODALIDADE DE INGRESSO 

(se por Teste ANPAD ou Teste Interno). 

 

A Divisão Acadêmica da PROPPG não receberá nenhum documento que não seja  

pelo CORREIO. 

 

3.4 Modalidade de Ingresso 

 

3.4.1 O ingresso do candidato se dará por duas modalidades: ou pelo teste ANPAD ou 

pelo Teste Interno. Os candidatos deverão indicar expressamente na Ficha de 

Inscrição (anexo II a esse Edital), a Modalidade de Ingresso escolhida.  

 

3.4.2 O candidato que optar pelo Teste ANPAD deverá enviar o Certificado de 

Pontuação do mesmo, junto com os demais documentos comprobatórios.  
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3.4.3 O candidato que optar pelo Teste Interno deverá indicar essa opção no verso do 

envelope SEDEX e na Ficha de Inscrição.  

 

3.4.4 A inscrição só poderá ser efetuada apenas em uma das modalidades de 

ingresso, caso contrário o candidato terá sua inscrição cancelada e será eliminado 

do processo seletivo. 

 

3.5 Documentos para Inscrição: 

 

Os candidatos deverão incluir no envelope do CORREIO, os seguintes documentos pela 

ordem: 

 

1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida, conforme modelo disponível no anexo II, 

que consta ao final deste edital. 

 

2. Taxa de inscrição (original do comprovante de pagamento da GRU) no valor de 

R$45,00 (quarenta e cinco reais).  

 

3. Identidade e CPF (cópias dos documentos). 

 

4. Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração original de 

Conclusão de Curso de Graduação (com protocolo de solicitação de Diploma) ou 

Declaração de previsão de conclusão de curso emitido pela autoridade competente de 

sua Instituição de Ensino Superior. A matrícula do candidato aprovado no processo 

somente será efetivada mediante a declaração de conclusão de curso (com protocolo de 

solicitação de Diploma) ou Diploma de Graduação, não sendo aceita a matrícula de 

candidatos que não concluíram o curso de graduação. 

 

5. Histórico Escolar da Graduação (Cópia autenticada em cartório frente e verso). 

 

6. Currículo Lattes completo, impresso, emitido pela Plataforma Lattes em 

www.lattes.cnpq.br/, e acompanhado de cópia dos respectivos documentos 

comprobatórios, numerados em expostos na mesma ordem de apresentação no Lattes. O 

não atendimento das exigências de organização dos documentos poderá acarretar em 

não avaliação dos mesmos pela Comissão do Processo de Seleção. 
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7. Currículo Lattes completo, impresso, emitido pela Plataforma Lattes em 

www.lattes.cnpq.br/, e acompanhado de cópia dos respectivos documentos 

comprobatórios, numerados e expostos na mesma ordem de apresentação no 

Lattes. O não atendimento das exigências de organização dos documentos poderá 

acarretar em não avaliação dos mesmos pela Comissão do Processo de Seleção. 

 

8. Carta de intenção, impressa (até 03 páginas), onde o candidato deverá explicitar: 

(a) sua trajetória acadêmica; (b) sua trajetória profissional, se houver, e (c) suas 

expectativas sobre a formação que irá obter com o mestrado.  

 

9. Pré-Projeto de Pesquisa, impresso e em formato digital (CD), seguindo a 

estrutura detalhada no item 4.3 deste Edital.  

 

IV – PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Etapas 

O processo seletivo será composto por quatro etapas, ponderadas da seguinte forma: 

 

4.2 Primeira etapa 

Na 1ª etapa, Análise de documentos e Homologação, a Comissão do Processo de 

Seleção avaliará os documentos exigidos no item 3.5 do edital. A não apresentação da 

documentação tal como exigida eliminará o candidato do processo seletivo. 

 

4.3 Segunda etapa 

Na 2ª etapa será realizada a Análise do Pré-projeto de Pesquisa, onde o candidato 

deverá: 

1º) Desenvolver uma proposta de pesquisa a ser realizada na pós-graduação stricto 

sensu, contendo no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) páginas (incluindo as  

 

Etapas Tipo Pesos 
 

 

1ª – Análise de Documentos e Homologação das Inscrições  Eliminatória - 
 

 

2ª – Análise do Pré-Projeto de Pesquisa Eliminatória 4  

3ª – Teste Interno ou Teste ANPAD  Eliminatória 3  

4ª – Entrevista com Arguição do Pré-projeto  Eliminatória 3 
 

 

Total 
 

10 
 

 

http://www.lattes.cnpq.br/
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referências bibliográficas), com espaçamento 1.5, folha tamanho A4, fonte Times New 

Roman 12. 

 

2º) Elaborar seu Pré-projeto respeitando  a seguinte estrutura:  

Folha de rosto (contendo o nome do candidato, o título do Pré-projeto de Pesquisa e a 

Linha de Pesquisa escolhida e a indicação de dois possíveis orientadores – 1ª opção e 

2ª opção, considerando o alinhamento entre os interesses de pesquisa do 

professor e o projeto de pesquisa do candidato); 

1. Introdução;  

2. Problema de pesquisa;  

3. Objetivos da pesquisa;  

4. Justificativa;  

5. Resultados esperados,  

6. Fundamentação teórica; 

7. Metodologia de pesquisa; 

8. Referências bibliográficas.  

 

3º) Todas as fontes, impressas e digitais, utilizadas na elaboração do Pré-Projeto, 

deverão ser citadas e referenciadas conforme as Normas da ABNT. 

 

4º) A detecção de qualquer forma de plágio implicará na imediata eliminação do 

candidato no processo de seleção, sem possibilidade de recurso. 

 

Ao Pré-projeto será atribuído nota de 0 a 10, sendo 7,0 a nota mínima necessária 

para seguir para a 3ª etapa. 

 

4.4 A 3ª etapa do processo seletivo ocorrerá por via de duas modalidades: 

 pelo Teste ANPAD ou 

 por Teste Interno com Provas de Conhecimentos Específicos (composto por 

questões dissertativas) e de Língua Inglesa.  

 

O candidato que optar pelo Teste ANPAD deverá atingir, no mínimo, 50% de 

aproveitamento na média geral, e 50% na prova de Inglês. Serão considerados válidos os 

resultados de Teste ANPAD realizados nos últimos 2 anos (entre setembro/2015 e 

setembro/2017). Inscrições e informações específicas sobre o teste são encontradas no 

endereço www.anpad.org.br ou no Manual do Candidato disponível na ANPAD. 
 

 

O candidato que optar pelo Teste Interno desenvolverá por escrito e presencialmente 

uma Prova de conhecimentos específicos (com duas questões dissertativas) e Prova de 

Língua Inglesa (com uma questão de suficiência em língua inglesa). O candidato deverá  



http://www.anpad.org.br/
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alcançar no mínimo 6,0 em cada prova e média final 7,0 (sete).  

 

4.4.1 As questões dissertativas de conhecimentos específicos deverão ser 

respondidas articulando ideias e conceitos sobre temas relacionados ao campo da 

Administração, com base na bibliografia obrigatória indicada e dentro das linhas de 

pesquisa do Mestrado.  

 

4.4.2 A bibliografia obrigatória sobre a qual versarão as questões dissertativas de 

conhecimentos específicos é composta pelos seguintes títulos: 

 

SOBRAL, F.; PECI, A. Administração. Teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2008. 

MOTTA, F.C.P.; VASCONCELOS, I.F.G. Teoria geral da administração. 3ª ed. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 

 

MINTZBERG, H., et al.Safári de estratégia. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

 

PORTER, M. E. Competição: on competition. Edição Revista e Ampliada. Rio de Janeiro: 

Elsevier – Campus, 2009. 

 

4.4.3 A prova de conhecimento em língua inglesa exigirá a interpretação de um texto 

em inglês, da área da Administração. As respostas às questões deverão ser redigidas em 

português.  

 

4.4.4 As questões dissertativas de conhecimentos específicos e de conhecimento 

em língua inglesa serão realizadas no mesmo dia, com duração máxima de até 04 

(quatro) horas. A data, horário e local das provas serão divulgados no portal do Programa 

de Pós-Graduação em Administração, http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppga/, e no portal 

da UFRRJ http://portal.ufrrj.br/. As provas deverão ser escritas a caneta (azul ou preta). 

Não será permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas e/ou qualquer tipo de 

anotações sejam impressas ou eletrônicas. É expressamente proibido portar telefone 

celular, tablets ou equivalentes durante a realização das provas. O atraso ou ausência do 

candidato e a não apresentação de documento com foto, no momento da realização das 

provas, implica na sua eliminação do processo seletivo. Ao candidato é solicitado portar 

comprovante do número da sua inscrição. 

 

  

 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppga/
http://portal.ufrrj.br/
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Parágrafo único: O fato do candidato oferecer duas opções de orientador não garante que 

ele será orientado pelos professores indicados. O Colegiado do curso será responsável, 

em última instância, por indicar o orientador de cada candidato. 

 

4.4 Quarta etapa 

 

Na 4ª etapa, Entrevista com arguição do Pré-projeto, os candidatos serão arguidos 

sobre questões relativas ao Pré-projeto de Pesquisa e à sua carta de intenção. A 

presença nesta fase do processo seletivo é obrigatória aos candidatos aprovados nas 

fases anteriores. Assim, a ausência ou atraso do candidato, mesmo justificados, implicam 

em sua eliminação no processo seletivo. 

 

As etapas do processo de seleção aqui contempladas atendem a natureza do Mestrado 

Acadêmico, conforme Parecer CAPES nº 977/65, C.E.Su, aprovado em 3-12-65. 

 

                           

V – RESULTADO FINAL 

5.1 Serão admitidos até 20 candidatos conforme especificado no item 2.1 deste Edital.  

 

5.2 A média final de cada candidato determinará a classificação final de acordo com o  

número de vagas oferecido.  

 

5.3 A listagem dos candidatos aprovados será divulgada no portal do Programa de Pós-

Graduação em Administração (PPGA): http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppga/ e no 

portal da UFRRJ: http://portal.ufrrj.br/. 

 

VI - MATRÍCULA 

 

6.1 A admissão dos candidatos selecionados no curso se efetivará pelo registro de 

matrícula na Secretaria do Programa. 

 

6.2 Os candidatos selecionados que não entregarem a documentação completa no 

momento da matrícula na Secretaria do Mestrado, no prazo estabelecido no item VII 

deste Edital, serão considerados desistentes.  

 

 

 

 

 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppga/
http://portal.ufrrj.br/
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VII- CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 2017-Turma 2018 

Atividades Datas 

   

Inscrições – somente pelo CORREIO 

 

11/07/2017 a  

15/09/2017 

 

Divulgação dos resultados da 1ª Etapa da Seleção (Análise de documentos e 

Homologação das inscrições) 
27/09/2017 

Prazo para interposição de recurso 28/09 e 29/09/2017 

Resultado da 2ª Etapa da Seleção – Análise do Pré-projeto com Divulgação da Lista 

dos Aprovados para realizarem as Provas de Conhecimentos e de Língua Inglesa  
16/10/2017 

Prazo para interposição de recurso 17/10 e 18/10/2017 

Realização da 3ª Etapa da Seleção (Provas de Conhecimentos e de Língua Inglesa) 30/10/2017 

Divulgação do Resultado das Provas 10/11 

Prazo para interposição de recurso 13/11 e 14/11/ 2017 

 
21/11/2017 e  

22/11/2017 
Realização da 4ª Etapa da Seleção – Entrevista com arguição do Pré-Projeto 

 

Publicação do Resultado da Entrevista  27/11/2017 

  

Prazo para interposição de recurso 28/11 e 29/11/2017 

Publicação do Resultado Final 11/12/2017 

  

Prazo para interposição de recurso do resultado final 12/12 e 13/12/2017 

Matrícula MARÇO DE 2018 

(Data a ser divulgada 

previamente) 

 

 

Início do ano letivo 
Março de 2018 

 

 

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Recursos deverão ser protocolados presencialmente na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Administração - PPGA-MA, pelo candidato, em até dois dias úteis 

após o resultado de cada etapa do processo (ver Calendário do Processo Seletivo – 

2017- Turma 2018). As respostas aos recursos serão dadas em até dois úteis após a 

entrada dos recursos conforme o Calendário. Em hipótese alguma será aceita revisão de 

recursos. A interposição de recursos ocorrerá somente na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Administração - PPGA-MA. Não serão aceitos pela Comissão do 

Processo de Seleção – Turma 2018, recursos interpostos através de outras 

instâncias da UFRRJ.  

 

Os dias e horários para o atendimento na Secretaria do PPGA-MA são: de segundas 

a sextas-feiras de 9:30 a 11:30 e 13:00 às 16:30, exceto às quintas-feiras. O endereço da 

Secretaria do Programa é: Prédio do ICHS, espaço do ICSA, campus Seropédica. 
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8.2 Os candidatos não selecionados poderão retirar sua documentação, na Secretaria 

do PPGA, até 30 dias após a divulgação do resultado final. Após esse período, o material 

será incinerado. 

 

8.3  O Curso não tem custo financeiro direto para os candidatos aprovados, entretanto é  

de inteira responsabilidade do aluno arcar com suas despesas individuais tais como 

transporte, alimentação e material de estudo.  

 

8.4 O curso poderá contar com bolsas fornecidas por agências de fomento, cujo número 

será por estas estipulado. O Programa não se compromete a garantir bolsas para todos 

os selecionados e sua distribuição dependerá da disponibilidade dos órgãos de fomento e 

seguirá a ordem de classificação no processo seletivo, dentre os candidatos que não 

possuem vínculo empregatício.  

8.5 A inscrição do candidato no processo seletivo implica na ciência e aceitação das 

normas e instruções contidas no presente edital e possíveis aditivos e retificações, bem 

como do Regimento do Curso disponibilizado no Portal do Programa e do Regulamento 

dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFRRJ, Deliberação nº 37 de 27 de 

abril de 2017.  

8.6 A realização do processo seletivo ficará a cargo da Comissão do Processo de 

Seleção Turma 2018, designada pelo Colegiado do Curso de Mestrado e os casos 

omissos deste edital serão por ela decididos, sendo que as deliberações finais serão 

homologadas pelo Colegiado do Curso.  

8.7 O Curso do Mestrado Acadêmico em Administração pressupõe dedicação integral, 

por isso as aulas poderão ser ministradas de 2ª a 6ª feira, no período de 8 às 18hs.  

8.8 O Curso do Mestrado Acadêmico em Administração do Programa de Pós-

Graduação em Administração (PPGA/MA) é um Curso Multicampi, envolvendo 

professores dos campi de Seropédica, do Instituto Multidisciplinar (Nova Iguaçu) e do 

Instituto Três Rios. Assim sendo, esclarece-se que atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa, orientação, defesas, seminários entre outras poderão ocorrer nos diversos 

campi da Universidade.  

Comissão do Processo de Seleção 

do Mestrado Acadêmico em Administração 

Turma 2018 
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ANEXO I- DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E ELETIVAS  

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS: 
 

Metodologia Científica 
 

Estado, Desenvolvimento e Administração  
 

Teoria das Organizações 
 

Estratégia Organizacional 
 

Seminário de Pesquisa Qualitativa 
 

Seminário de Pesquisa Quantitativa 
 

Dissertação I  
 

Dissertação II  
 

Orientação de Dissertação I  
 

Orientação de Dissertação II  
 

Estagio Docência do Ensino Superior – Obrigatória somente para bolsistas. 
 

DISCIPLINAS ELETIVAS LINHA 1: ORGANIZAÇÃO, ESTADO E SOCIEDADE 

 
Política Ambiental, Organizações e Sociedade 

 
Administração e Políticas Públicas 

 
Economia e Desenvolvimento Regional  

 
Planejamento Estratégico de Cidades 

 
Trabalho e Subjetividade nas Organizações 

 
Organizações, Tecnologia e Poder 

 
Perspectivas Históricas na Administração Pública Brasileira 

 

Qualidade de Vida e Estresse Ocupacional 

 

Economia Criativa e as Organizações 
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DISCIPLINAS ELETIVAS LINHA 2: ESTRATÉGIA, MERCADOS E APRENDIZAGEM 

 
Dinâmica Humana e Aprendizagem nas Organizações  

 
Teoria em Marketing 

 
Consumo e Redes Sociais Virtuais  

 
Cultura e Organizações 

 
Marketing de Serviços 

 
Analise Multivariada Aplicada a Administração 
 
Gestão de Finanças 
 
Tópicos Especiais em Estratégia Organizacional (Estratégia e Gestão Ambiental)  

 
Gestão Estratégica de Operações e Logística  
 
Gestão da Diversidade e as Organizações 
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ANEXO II - Formulário de Inscrição para o Processo de Seleção - PPGA 

 
Nome do(a) Candidato (a) 

 

 

 

 Nível          

MESTRADO 
  

MESTRADO 
        

 

 
do  

     

 
 

 

ACADEMICO PROFISSIONAL 
 

 
Curso 

              
 

                            
 

                               
 

 I – CURSO PRETENDIDO                     
 

                               
 

                               
 

                               
 

 
Área de Concentração 

 

 

 

 
Linha de Pesquisa (ESCOLHER UMA DE ACORDO COM O EDITAL DO CURSO PRETENDIDO): 

 
MODALIDADE DE INGRESSO (marque sua escolha com um X) 

Teste ANPAD  
                            

Teste Interno de Conhecimentos  
                            

II – DADOS PESSOAIS (Não abreviar)              
                            

Filiação              
                            

Nome do Pai                        
                            

                            

Nome da Mãe                        
                            

                            

                            

 Data de Nascim.  /   /     Sexo  Sexo    
                                        

                                        

 Estado Civil  Solteiro(a) Casado(a)   Divorciado(a)      Viúvo(a)   
                                        



 
 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS/INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR/INSTITUTO TRÊS RIOS 

                             PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO-PPGA 

              MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO-MA 

                                        

 Naturalidade                                       
                                        

                                    

 Nacionalidade             País                      

                                  
                                        

 

Identidade                                Data Exp.    /      /     
                                   

                                                      

Órgão Exp.                          CPF                   -      
                               

III - ENDEREÇO RESIDENCIAL                                               
                                                       

Rua/Avenida                                                      
                            

                            

 

 N°           Bairro                                          
 

                                  
 

 
 

 
 

 Cidade                  CEP:         -    
 

                                     
 

       
 

 Estado      DDD             Telefones:      Res.           -         
 

                                          
 

 

Celular 

   
 

      -      
 

           
 

 
 

 e-mail                           
 

                              
 

                             
 

 
IV – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Curso de Graduação 

 
 

Instituição 

 

Período do Curso: 
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Bolsista de Iniciação Científica 

 PIBIC Início   /     Término   /   
                         

 FAPERJ Início   /     Término   /   
                         

CNPq (Proj. Integrado) Início   /     Término   /   
                         

Outra Início   /     Término   /   
                         

Especificar                         
                         

 
Cursos de Pós-Graduação 

 

 

Mestrado 
Especialização 

 
Instituição 

 

                                                   

                          Período                  
                                                   

                                             

Área de Concentração                                  
                                             

                                                   

V – ÁREA PROFISSIONAL                                  
                                        

Docente da UFRRJ      Pesquisador                  
                                 

 Docente de Outra IES no País       Outro Vínculo (indique qual)  
                                        

 Docente de Outra IES no Exterior      Sem Vínculo                  
                                        

Empregado      Servidor público                  
                                       

                                       

Cargo ou Função                   Matrícula funcional  
                                             

                                                   

VI- ENDEREÇO PROFISSIONAL                                  
                                             

Empregado                                          
                                             

Local (Rua,Av.,Estrada,etc.)                                   
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Complemento                                               
                                           

Bairro                                                 
                                    

Cidade                           CEP:           -       
                                    

Estado                 DDD        Tel:         -         
                                                   

 

Data: ____/_____/______                                                          Assinatura do(a) Candidato(a): 
                                                                                            

             

                                                                     __________________________________________ 

                                                              


