
 

1 
 

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
  

 
EDITAL No 001/2020 

 
1 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da Faculdade 
de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital para a abertura 
de inscrições, com fluxo contínuo, à seleção de candidatos(as) para o pós-doutorado. 
 
O presente Edital é guiado pelas normas estabelecidas pela Resolução – Consuni Nº 04/2011 que 
regulamenta as atividades de Pós-Doutorado na Universidade Federal de Goiás (disponível em: 
https://prpg.ufg.br/p/25235-pos-doutorado-na-ufg). 
 
2 - DAS LINHAS DE PESQUISA E ATRIBUIÇÕES 
 
2.1. O (A) candidato (a) pode se inscrever em uma das seguintes linhas de pesquisa:  
 
Linha 1 (LP1): Estratégia, Empreendedorismo e Inovação: dedica-se ao estudo de 
mecanismos que possibilitem a competitividade e o desenvolvimento das organizações, com 
foco em estratégias baseadas na criação de novos negócios e na inovação. A base teórica refere-
se principalmente à estratégia organizacional, empreendedorismo, gestão da inovação, marketing 
e aprendizagem organizacional.  
 
Linha 2 (LP2): Administração Pública e Políticas Públicas: dedica-se ao estudo dos 
princípios e abordagens da gestão pública e aos conhecimentos relativos aos processos de 
formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Abrange o estudo 
da relação entre Estado, governo e políticas públicas, bem como a produção e utilização de 
indicadores e mecanismos de avaliação.  
 
2.2. O(A) pós-doutorando(a) terá como atribuições: 
 
a) participar da vida acadêmica do PPGADM e da FACE em atividades como seminários, bancas 
de avaliação, palestras, disciplinas (na graduação ou na pós-graduação), orientar ou coorientar 
alunos(as) de graduação e/ou pós-graduação; 
 
b) coordenar e desenvolver projeto de pesquisa ao qual seu plano de trabalho esteja vinculado; 
 
c) fazer referência ao PPGADM nas produções intelectuais decorrentes das atividades 
desenvolvidas durante o seu período de pós-doutoramento. 
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3 – DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. Estão habilitados(as) à inscrição os(as) portadores(as) de título de doutor(a) em 
Administração, ou áreas afins, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 
CNE/MEC.  
 
3.2. Documentos para inscrição: 
 
I. Ficha de Inscrição preenchida, disponível no Anexo I deste Edital para candidatos(as) 
brasileiros(as) ou no Anexo II para candidatos(as) estrangeiros; 
 
II. Cópia do RG e CPF, ou de Passaporte para candidatos estrangeiros; 
 
III. Cópia do diploma e do histórico escolar do Doutorado; 
 
IV. Currículo Lattes completo atualizado; 
 
V. Cópia dos quatro principais artigos publicados pelo candidato em periódicos científicos; 
 
VI. Projeto de Pesquisa, contemplando uma das duas Linhas de Pesquisa do PPGADM, e 
contendo: 1. Introdução; 2. Problema de pesquisa e justificativas; 3. Base teórica inicial; 4. 
Métodos de coleta e análise de dados; 5. Resultados esperados e; 6. Considerações finais, em um 
limite máximo de 15 páginas (folha A4, fonte Arial12 e espaçamento 1,5); 
 
VII. Plano de Trabalho, com as atividades a serem desenvolvidas junto ao PPGADM ao longo do 
período pretendido para o pós-doutoramento; 
 
Parágrafo único - O Projeto de Pesquisa e o Plano de Trabalho a serem apresentados deverão 
contribuir para o desenvolvimento do PPGADM e ser realizado no âmbito desse Programa. 
 
3.3. No ato de inscrição, o(a) candidato(a) poderá indicar o(a) professor(a) permanente do 
PPGADM que será supervisor(a) de suas atividades durante a execução do plano de trabalho. 
 
3.3.1. O(A) candidato(a) poderá fazer a inscrição sem indicar o(a) supervisor(a); neste caso, a 
Coordenadoria do PPGADM fará esta indicação.  
 
3.4. Para a realização das inscrições o candidato deve enviar a documentação indicada no item 
3.2 para o e-mail ppgadm.face@ufg.br. O presente edital é de fluxo contínuo e as inscrições 
poderão ser feitas a qualquer momento. 
 
3.4.1 Mais informações e o Edital podem ser obtidos na Secretaria do Programa, Sala nº 2210 da 
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas/UFG, Alameda 
Palmeiras, Quadra D, Campus Samambaia – CEP: 74690-900, Goiânia-GO, no sítio 
www.face.ufg.br/ppgadm e pelo telefone: (62) 3521-1920 ou e-mail ppgadm.face@ufg.br. 
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4 - DA SELEÇÃO 
 
A seleção constará de: 
 
a) avaliação de relevância e mérito do plano de trabalho a ser desenvolvidos em colaboração com 
o PPGADM; 
 
b) avaliação de relevância, mérito, qualidade e potencial de contribuição do projeto de pesquisa 
para uma das linhas de pesquisa do PPGADM; 
 
c) análise da produção do Currículo Lattes nos últimos três anos a contar da data de inscrição; 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 A inscrição do(a) candidato(a) implica a aceitação das normas e instruções para o processo 
de seleção, contidas neste edital, e nos comunicados emitidos pelo PPGADM; 
 
5.2 A inscrição do(a) candidato(a) implica a aceitação das normas explícitas no Regulamento do 
PPGADM disponível na página eletrônica www.face.ufg.br/ppgadm; 
 
5.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGADM. 
 
Goiânia-GO, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Ricardo Limongi França Coelho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração 

(documento original assinado na secretaria) 
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ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do (a) candidato (a): 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Telefones: (  ) E-mail: 

Local de Trabalho: Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: Data de Emissão: 

   
Graduação 

Instituição Curso Ano de Conclusão 
   

   

Mestrado em: 
Instituição: 

Ano de Titulação: 

Doutorado em: 

Instituição: 

Ano de Titulação: 

 
Título do Projeto de Pesquisa a Ser Desenvolvido no Estágio de Pós-Doutorado 

 

Indicação de Possíveis Supervisores 
(Indique até três nomes de Docentes do PPGADM em ordem de prioridade): 

1º. 
2º. 
3º. 

DECLARAÇÃO 
Declaro conhecer e estar de acordo com as normas previstas no Edital PPGADM No. 001/2020, para 
estágio de pós-doutoramento junto ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Local e data:  
 

__________________________ 
Assinatura do(a) Candidato (a) 
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ANEXO II: REGISTRATION FORM 
 

Name of candidate: 

Address: 

Zip code: City: State: 

Phones: (  ) E-mail: 

Place of work: Position: 

RG: Shipping Agency: Date of Issue: 

   
Graduate 

Institution Course Year of Completion 
   

   

Master’s in: 
Institution: 

Year of Conclusion: 

PhD in: 

Institution: 

Year of Conclusion: 

 
Title of Research Project to be Developed in Post-Doctoral Position 

 

Indication of Possible Supervisors 
(Enter up to three names of PPGADM Teachers in order of priority): 

1º. 
2º. 
3º. 

DECLARATION 
I hereby declare that I am aware of and agree with the rules set forth in the PPGADM Announcement 
No. 001/2020, for postdoctoral selection with the Postgraduate Program in Administration (PPGADM) 
of the Federal University of Goiás (UFG). 

Place and date:  
 

__________________________ 
Signature of Candidate 

 


