
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

a) Identificação do Programa de Pós-Graduação proponente

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

Goiás (UFG), Nota 4 no Quadriênio 2013-2016.

b) Unidade Acadêmica (ou PRPG) a qual o PPG está vinculado.

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE)

c) Caracterização do programa de pós-graduação (até 300 palavras).

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

Goiás (UFG) foi recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES) em 2013 e iniciou as aulas no primeiro semestre de 2014 com a criação do

Curso de Mestrado Acadêmico em Administração, com sede na Faculdade de Administração,

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE/UFG). A primeira turma de Mestrado do

PPGADM ocorreu em abril do ano de 2014, com 16 (dezesseis) alunos, sendo 8 (oito) para

cada linha de pesquisa. Após a primeira avaliação quadrienal do programa, referente aos anos

de 2013-2016, o programa foi reavaliado, subindo sua classificação de nota três (3) para

quatro (4). Com o resultado, o Programa submeteu, e foi aceito, o projeto para ofertar o

Doutorado na modalidade acadêmica à comunidade. Assim, em abril do ano de 2019, o

PPGADM iniciava o Doutorado com sete alunos, sendo 3 (três) na linha de pesquisa de

Estratégia, Empreendedorismo e Inovação e 4 (quatro) na linha de pesquisa de Administração

Pública e Políticas Públicas.

O Programa tem como objetivo a produção e difusão de conhecimentos sobre a administração

de organizações e a formação de profissionais para atuarem no ensino e na pesquisa em

administração, bem como, na gestão de organizações. Para alcançar os objetivos, o PPGADM

possui duas 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;

▪ 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.

d) Perfil desejado para o Professor a ser contratado conforme as áreas de concentração e

linhas de pesquisa do programa.

Pesquisador(a) com título de Doutor nas áreas de Administração ou afins, residente no

exterior, que tenha comprovada experiência na realização de estudos e pesquisas relacionadas

a pelo menos uma das Linhas de Pesquisa do Programa, materializada na forma de

publicações científicas em periódicos internacionais relevantes da área nos últimos 5 (cinco)

anos. Entende-se como periódicos relevantes: revistas indexadas no sistema de classificação

Journal of Citation Reports (JCR), da Web of Science/Clarivate Analytics. Além disso, o(a)

pesquisador(a) deverá possuir experiências em projetos de pesquisas e/ou ensino

internacional. Possuir experiência com pesquisas no Brasil ou países emergentes será

considerado um diferencial.

e) Justificativas para a contribuição da vaga ao fortalecimento ou ao alcance de metas e

objetivos do PPG, conforme o Planejamento Estratégico do Programa.

Inserida em uma etapa de intensificação da internacionalização do PPGADM, tal demanda

torna-se necessária em função da possibilidade de realização de intercâmbio científico e

tecnológico pelos Egressos, Discentes e Docentes do Programa. A vinda de um(a)

professor(a) de outro país aumentará a possibilidade de estreitamento das relações

institucionais entre a UFG e outras instituições internacionais no sentido de melhorar a

produtividade no desenvolvimento de tecnologias gerenciais e de pesquisas no PPGADM.



Além do mais, espera-se que o(a) visitante(a) participe de ações de interação com a sociedade.

A internacionalização e a interação com a sociedade são dois pontos prioritários o

aperfeiçoamento do PPGADM, conforme foi definido no planejamento estratégico do

Programa.

Medidas de avaliação dos impactos dessa iniciativa no Planejamento Estratégico do Programa

podem ser obtidas por meio dos seguintes indicadores: (i) número de discentes/docentes

enviados e recebidos por meio de programas de intercâmbio gerados a partir de parcerias

facilitadas pelo(a) professor(a) visitante e/ou sua rede de relacionamento; (ii) número de

publicações científicas realizadas em conjunto com o(a) professor(a) visitante e/ou sua rede

de relacionamento; (iii) número de aulas, palestras e outros tipos de participações em eventos

realizadas pelo(a) professor(a) visitante e/ou sua rede de relacionamento; (iv) número de

ações de extensão/interação com a sociedade realizadas pelo visitante.

f) Plano de Trabalho pretendido pelo PPG para ser executado pelo Professor contratado,

contemplando os benefícios e a inserção coletiva do pesquisador no Programa.

O Plano de Trabalho contempla, inicialmente, 12 meses de atividades e podendo ser ampliado

mediante recursos e/ou editais específicos. As principais atividades a serem realizadas pelo(a)

professor(a) visitante estão relacionadas com:

▪ oferta de disciplinas no PPGADM, em idioma diferente do português, durante um ou

dois semestres e relacionadas aos temas de interesse do Programa e abordagem

metodológica;

▪ inserção em um ou mais grupos de pesquisa institucionalizados do PPGADM, com

participação nas reuniões, seminários, projetos e demais atividades do(s) grupo(s);

▪ participação nos Seminários para a discussão das Dissertações e Teses em

desenvolvimento no âmbito do Programa;

▪ participação em bancas de qualificação e/ou defesa de teses e dissertações;

▪ realização de, pelo menos duas palestras, para discentes e duas palestras para docentes

em temas correlatos aos desenvolvidos no PPGADM;



▪ seminário com egressos sobre oportunidades internacionais de carreira acadêmica e/ou

profissional;

▪ apresentação e desenvolvimento de ferramental para a coleta, tratamento e análise de

dados para fins de pesquisa, entre outros;

▪ elaboração de artigos científicos em conjunto com egressos, discentes e docentes do

PPGADM;

▪ realização de um seminário para docentes e discentes do PPGADM, cujo

tema/objetivo é a estratégia de carreira internacional de pesquisador;

▪ envolvimento em pelo menos uma atividade de extensão/interação com a sociedade.

Por fim, é esperado que cada atividade contemple diversas ações, e claro, novas

oportunidades possam ser avaliadas de maneira conjunta.

g) Resultados esperados pelo PPG nas seguintes dimensões: formação, pesquisa e

produção acadêmica, impacto e relevância social, inovação e inserção internacional.

Dimensão formação, pesquisa e produção acadêmica: (a) a realização de pelo menos duas

publicações internacionais (em periódicos com fator de impacto) em coautoria com docentes

e/ou discentes do PPGADM nos próximos dois anos e a possibilidade de visita por docentes e

discentes do PPGADM à instituição de origem do visitante; (b) co-autoria em artigos

submetidos a congressos nacionais e internacionais com egressos, discentes e docentes; (c)

oferta de disciplinas teóricas e metodológicas alinhadas ao objetivo do programa; (d) oferta de

oficinas metodológicas abertas a comunidade interna e externa do programa; (e)

fortalecimento dos grupos de pesquisa a partir de ampliação da inserção internacional das

pesquisas e redes de contato.

Dimensão impacto e relevância social: Espera-se que o(a) professor(a) visitante colabore,

por meio da transferência de conhecimento, com o aprimoramento de ferramentas de gestão

de organizações brasileiras, públicas e/ou privadas e na interação com práticas internacionais

para a proposta de projetos de pesquisa multidisciplinar com potencial de captação de

recursos;



Dimensão inovação: Desenvolvimento de ferramental de coleta e tratamento de dados nas

pesquisas em Administração alinhado com as linhas de pesquisa do programa.

Dimensão inserção internacional: É esperada a realização de pelo menos um acordo de

cooperação internacional entre a UFG e a instituição de origem do(a) professor(a) visitante.

Também há a expectativa de envio de pelo menos dois alunos de Mestrado e dois de

Doutorado da UFG para a sua instituição de origem do(a) professor(a) visitante nos próximos

dois anos. Da mesma forma o PPGADM espera receber alunos da instituição de origem do(a)

professor(a) visitante.

h) Disponibilidade de estrutura física para a instalação e atuação do

professor/pesquisador na Unidade Acadêmica.

O(a) professor(a) visitante será recepcionado(a) por professores do PPGADM que estarão

responsáveis pela ambientação e integração. Será disponibilizado para o visitante espaço

(mesa, cadeira, armário, gaveteiro, desktop e conexão com a internet) em uma sala

compartilhada com professores do PPGADM. As facilidades disponíveis na estrutura física da

FACE/UFG e dos blocos de salas de aula incluem laboratórios, auditórios, secretarias, salas

de reunião, salas de aulas, sala dos professores, copa, sanitários, elevadores, rampas de

acesso, entre outras. A FACE está localizada no Campus Samambaia com ampla estrutura de

apoio (biblioteca, estacionamento, refeitório, lanchonetes, polo esportivo, copiadoras,

segurança, bosque, entre outras). As questões relacionadas com moradia serão de

responsabilidade do visitante, contudo, os professores do PPGADM estarão disponíveis para

oferecer suporte e aconselhamento.

Como o(a) professor(a) visitante estará alocado nas dependências físicas da FACE será

fomentado a participação e interação com professores e discentes dos outros dois programas

de pós-graduação da unidade: Economia e Ciências Contábeis.



i) Cronograma de implantação e execução da proposta.

Principais atividades Meses
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Boas-vindas e adequação às
rotinas de trabalho e demandas do
Programa.
Oferta de disciplina(s) no
PPGADM relacionadas aos temas
de interesse do Programa.
Integração Grupos de Pesquisas
institucionalizados no PPGADM,
FACE e a UFG e relacionados às
Linhas de Pesquisa do Programa.
Participação nos Seminários para
a discussão das Dissertações e
Teses e em bancas de qualificação
e/ou defesa de teses e
dissertações.
Realização de palestras em temas
correlatos aos desenvolvidos pelos
docentes e discentes do PPGADM
Apresentação e desenvolvimento
de ferramental para a coleta e
tratamento de dados para fins de
pesquisa, entre outros
Preparo de estudos científicos a
serem submetidos para periódicos
da área.
Participação em atividades de
extensão/interação com a
sociedade.

Elaboração do Relatório Final.

k) Outras informações relevantes

O PPGADM é um programa jovem e passará pela primeira avaliação quadrienal completa

apenas no último quadriênio - 2017-2020. Adicionado a este fator seus docentes possuem um

tempo médio de sete anos de doutoramento e estão iniciando o processo de



internacionalização. Atualmente dois acordos de cooperação estão firmados, Chile e Índia, e a

expectativa com a participação deste(a) professor(visitante) é que o processo de

internacionalização possa ser incrementado de maneira substancial para o próximo

quadriênio, e claro, o alinhamento com as metas de internacionalização do programa. É

esperado com esta oportunidade melhoria nas políticas internas de incentivo a aulas no idioma

diferente do português, aumento de produtos publicados em revistas relevante da área de

Administração e afins, formalização de uma rede de pesquisa internacional para recebimento

e envio de docentes e discentes para projetos, captação de recursos em projetos internacionais

e fortalecimento de atividades integradoras com os programas de pós graduação da FACE.


