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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGAdm  

 
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO 2014  

(INGRESSO EM 2014/2) DO DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
  

 
1 DO EDITAL DE SELEÇÃO 

Pelo  presente  edital a comissão do processo seletivo do doutorado em Administração 
do Programa  de  Pós-Graduação  em Administração da  Universidade  Federal  do  
Espírito  Santo faz  saber  que entre os dias 24/06/2014 até 08/07/2014 se encontram 
abertas as inscrições de candidatos ao processo seletivo 2014 para o curso de Doutorado 
em Administração. 
 
2 DA INSCRIÇÃO 

A inscrição pode ser realizada de duas maneiras: a) na secretaria do 
PPGADM/CCJE/UFES de segunda à sexta das 13:00h às 16:30h, durante o período de 
inscrição indicado no calendário deste edital, pessoalmente pelo candidado ou por parte 
de um portador de uma procuração sua; b) pelo correio com envio via SEDEX para a 
secretaria do PPGADM – o prazo da postagem deve estar dentro do período de inscrição 
indicado no calendário deste edital ou a inscrição não será homologada. Inscrições que 
não apresentem os documentos solicitados de acordo com o ITEM 3 deste edital não 
serão homologadas.  Endereço para envio: 

Programa de  Pós-Graduação  em Administração – PPGAdm 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE 
Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras 
CEP 29075-910 – Vitória - ES 

Pré-requisitos para a inscrição: a) o candidato deve ter obtido pontuação igual ou 
superior a setenta por cento (70%), o que equivale a 420 pontos, na PROVA DE 
INGLÊS do TESTE DA ANPAD de edições realizadas entre setembro de 2012 até 
junho de 2014. Não são considerados válidos testes da Anpad anteriores a esse período; 
b) podem candidatar-se ao curso de doutorado apenas os diplomados em cursos de 
mestrado reconhecidos pela CAPES. Excepcionalmente, poderão inscrever-se no 
processo de seleção, de forma condicionada, candidatos que estejam com defesa de 
dissertação agendada para data anterior à matrícula do curso de doutorado, os quais, em 
caso de aprovação no processo seletivo, somente poderão efetivar matrícula se 
provarem, no ato da matrícula, terem obtido o seu grau, mediante apresentação do 
diploma ou ata de defesa de dissertação. 
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3 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO: 

1. Formulário de inscrição preenchido e assinado (ANEXO II); 
2. Original do Comprovante de Pagamento da taxa de inscrição; 
3. Diploma de Graduação – cópia autenticada;  
4. Histórico Escolar de Graduação – cópia autenticada;  
5. Diploma de Conclusão do Mestrado ou declaração do programa de mestrado em 

curso que a defesa do candidato está agendada para uma data anterior ao prazo da 
matrícula definido no item CALENDÁRIO deste edital – cópia autenticada; 

6. Histórico Escolar do Mestrado – cópia autenticada; 
7. Carteira de Identidade; 
8. Título de Eleitor; 
9. CPF; 
10. Certificado de Reservista (apenas para candidato masculino); 
11. Currículo no padrão da plataforma Lattes do CNPq (impressão da Plataforma Lattes 

do CNPq http://lattes.cnpq.br) documentado – só pontuará na prova de títulos os 
aspectos do currículo com a devida comprovação documental; 

12. Quatro (04) cópias impressas do projeto (conforme modelo do ANEXO IV), com no 
máximo 20 páginas, SEM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA. Caso o projeto 
possua a identificação do candidato o mesmo será eliminado do processo seletivo;  

13. Uma (01) cópia em mídia digital (CD ou DVD) do projeto (conforme modelo do 
ANEXO IV), com no máximo 20 páginas, SEM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA 
– caso o projeto possua a identificação do candidato o mesmo será eliminado do 
processo seletivo;  

14. Uma ficha de identificação do projeto contendo o título do mesmo e o nome do(a) 
autor(a) em envelope lacrado. 

15. No caso de candidatos estrangeiros, estes devem apresentar a nota do GMAT – 
Gradual Management Admissions Test realizado nos últimos dois anos, sua 
pontuação será usada para calcular a nota equivalente proporcional no teste ANPAD 
nacional em vigor à época da seleção. Tendo o candidato o prazo de 180 dias a 
partir da matrícula no curso para apresentar sua proficiência em português. 
 

4 DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 100,00 (cem reais). Ela deve ser paga no Banco 
do Brasil por meio de uma GRU, que deve ser gerada no site 
www.tesouro.fazenda.gov.br (clicar em GRU e depois em imprimir GRU ou ir direto 
para o site  https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp). 

Dados para o preenchimento da GRU: UG: 153046; Gestão: 15225; Código de 
Recolhimento: 28832-2 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS (clicar em avançar); Número 
de Referência: 15349700250000297; Competência: 07/2014; Vencimento: 08/07/2014; 
CPF do candidato; Nome do candidato; Valor principal: 100,00; Valor Total: 100,00 
(clicar em emitir a GRU). 
 



  
 

 
 

3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Cent ro de Ciências Juríd icas e Econômicas 

Programa de  Pós -  Graduação  em Admin is t ração  
Av.  Fernando Fer ra r i ,  514-  Campus Un ivers i tá r i o  -  Goiab ei ras  

CEP.  29075 .910-ES-Bras i l -Te lefax (27 )  4009 .7712 
E-Ma i l   ppgadm@gmai l . com 

www.ppgadm.u fes .b r 

5 DAS VAGAS 

Será oferecido um total de 6 (seis) vagas distribuídas segundo as Linhas de Pesquisa do 
PPGAdm e temas de pesquisa dos orientadores (ANEXO I). Para efeito de classificação 
nas vagas, em todas as etapas do processo seletivo, o candidato deverá informar, no 
Formulário de Inscrição (ANEXO II) e na capa do projeto (ANEXO IV), o 
TEMA/ORIENTADOR INDICADO COMO SUA PRIMEIRA ESCOLHA.  Os 
demais TEMAS/ORIENTADORES QUE O CANDIDATO ACEITA FICAR 
COMO SUPLENTE devem ser indicados no Formulário de Inscrição (ANEXO II).  
 
6 DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

− Nesta etapa será verificada se toda a documentação, bem como a comprovação 
de proficiência em língua inglesa (pontuação igual ou superior a 70% [setenta 
por cento], o que equivale a 420 pontos, da prova de LÍNGUA INGLESA do 
TESTE da ANPAD) foi apresentada conforme exigido pelo presente edital. 

− Os candidatos que cumprirem todos os requisitos do item INSCRIÇÃO deste 
edital terão suas inscrições homologadas.   

 
ETAPA I - TESTE DA ANPAD:  

− Esta etapa consistirá na avaliação das notas do Teste da ANPAD de cada 
candidato. 

− Serão classificados para a fase seguinte do processo seletivo os candidatos que, 
dentro do TEMA/ORIENTADOR INDICADO COMO PRIMEIRA ESCOLHA 
PELO CANDIDATO, estejam posicionados em até 3 (três) vezes o número de 
vagas daquele respectivo TEMA/ORIENTADOR, apresentado no ANEXO I 
deste edital. 

− Caso algum TEMA/ORIENTADOR não tenha preenchido 3 (três) vezes o 
número de vagas, para ele serão selecionados os candidatos não classificados 
que optarem por este TEMA/ORIENTADOR em suas opções de SUPLÊNCIA, 
de acordo com a sua ordem de classificação no teste da ANPAD. Para efeito das 
demais etapas do processo seletivo este TEMA/ORIENTADOR ESCOLHIDO 
PARA SUPLÊNCIA, no qual o candidato foi classificado, passará a ser 
considerado como o de PRIMEIRA ESCOLHA DO CANDIDATO.   

− Caso o candidato tenha marcado mais de uma opção de 
TEMAS/ORIENTADORES QUE ACEITA FICAR COMO SUPLENTE e 
exista a possibilidade de ser alocado em mais de uma opção, caberá à comissão 
do processo seletivo definir em qual opção o candidato será alocado. 

− Em caso de haver empate nesta etapa, os critérios de desempate serão as notas 
individuais de cada prova da ANPAD na seguinte ordem de importância que 
será seguida até não haver empate: prova de inglês, português, raciocínio 
analítico, lógico e quantitativo.  

− Se o empate permanecer, a preferência será do candidato com maior idade. 
 
ETAPA II – PROVA DE TÍTULOS:  
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− Esta etapa consistirá na avaliação dos títulos do candidato pontuados conforme 
planilha apresentada no ANEXO III.  

− A pontuação na planilha vai de 0 até 100 pontos.  
− Após a apuração da pontuação do candidato ela será dividida por 10 para ser 

convertida para uma escala de 0 até 10 pontos. 
− Dentro da escala de 0 até 10, será considerado classificado para a próxima etapa 

o candidato com pontuação igual ou superior a 5. 
 
ETAPA III - ANÁLISE DO PROJETO:  

− Esta etapa consistirá na análise do Projeto do candidato.  
− O projeto será avaliado de acordo com os critérios de avaliação conforme a 

planilha apresentada no ANEXO VI.  
− A pontuação na planilha vai de 0 até 100 pontos.  
− Após a apuração, a pontuação deste item será dividida por 10 para ser convertida 

para uma escala de 0 até 10 pontos.  
− Dentro da escala de 0 até 10, será considerado classificado para a próxima etapa 

o candidato com pontuação igual ou superior a 5.   
 
ETAPA IV - APRESENTAÇÃO DO PROJETO E ENTREVISTA:  

− Esta etapa consistirá na Apresentação do projeto e entrevista. A avaliação será 
realizada de acordo com os critérios apresentados no ANEXO VII.  

− Cada candidato terá 15 minutos para apresentar o projeto e 15 minutos para 
entrevista. Os dois momentos serão gravados para fins de registro.  

− A pontuação na planilha vai de 0 até 100 pontos.  
− Após a apuração, a pontuação deste item será dividida por 10 para ser convertida 

para uma escala de 0 até 10 pontos.  
− Dentro da escala de 0 até 10 será considerado classificado o candidato com 

pontuação igual ou superior a 5.  
− A agenda de entrevistas será divulgada no mural do PPGAdm e no site 

www.ppgadm.ufes.br conforme o calendário do edital. 
 
ETAPA FINAL – CLASSIFICAÇÃO FINAL : 

− Nesta etapa será definida a classificação final dos candidatos. 
− Os candidatos serão classificados de acordo com a sua pontuação final, 

calculada pela média das notas das etapas II, III e IV. De acordo com essa 
classificação os candidatos mais bem colocados em CADA 
TEMA/ORIENTADOR INDICADO COMO SUA PRIMEIRA ESCOLHA  
(vide formulário de Inscrição – ANEXO II ) de acordo com o número de vagas 
em cada tema/orientador (vide ANEXO I ) estará apto a realizar a matrícula no 
tema indicado como sua primeira escolha.  

− Os demais candidatos serão reavaliados com base nas escolhas para 
TEMAS/ORIENTADORES QUE ACEITARAM FICAR COMO 
SUPLENTES. 

− Caso existam VAGAS REMANESCENTES nos respectivos temas, os suplentes 
serão distribuídos nessas vagas por ordem de colocação na lista de suplência.  
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− A lista de suplência será definida de acordo com a ordem decrescente da 
pontuação final dos candidatos. 

− Caso o suplente tenha marcado mais de uma opção de 
TEMAS/ORIENTADORES QUE ACEITA FICAR COMO SUPLENTE e 
existam VAGAS REMANESCENTES para mais de uma opção, caberá à 
comissão do processo seletivo definir em qual vaga o candidato será alocado. 

− Os candidatos que após a reavaliação não forem alocados nas VAGAS 
REMANESCENTES permanecerão na lista de suplência.  

− A lista de suplência terá validade de até 5 (cinco) dias úteis após a matrícula 
regular do curso referente à turma a qual o candidato concorreu. 

− Em caso de haver empate nesta etapa, os critérios de desempate serão as notas 
individuais de cada prova da ANPAD na seguinte ordem de importância que 
será seguida até não haver empate: prova de inglês, português, raciocínio 
analítico, lógico e quantitativo. Se o empate permanecer a preferência será do 
candidato com maior idade. 

 
7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Os resultados serão divulgados no mural do PPGAdm e no site www.ppgadm.ufes.br 
conforme o calendário deste Edital. 
 
8 DO CALENDÁRIO 

− Período de inscrição: 24/06/2014 até 08/07/2014 
− Divulgação da homologação das inscrições: 09/07/2014 
− Divulgação dos resultados da Etapa 1 (nota geral do Teste da Anpad): 

14/07/2014 
− Divulgação do resultado da Etapa 2 (prova de títulos): 17/07/2014 
− Divulgação do resultado da Etapa 3 (avaliação do projeto de tese): 22/07/2014 
− Período de realização da Etapa 4 (entrevista e apresentação do projeto de tese): 

28/07/2014 até 31/07/2014  
− Divulgação do resultado da Etapa 5 (entrevista e apresentação do projeto de 

tese): até 01/08/2014 
− Divulgação do resultado final: 06/08/2014 
− Período de matrícula: 11/08/2014 até 13/08/2014 

 
 
9 DOS RECURSOS 

Os recursos deverão ser entregues por escrito pessoalmente pelo candidato ou por seu 
procurador na secretaria do PPGADM/CCJE/UFES em até 48 (quarenta e oito) horas 
após a divulgação dos resultados de cada fase da seleção. O recurso deverá ser dirigido 
ao Coordenador do Programa. 
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10 DO CURRÍCULO DO CURSO 

I – Disciplinas Obrigatórias a serem cumpridas nos primeiros dois anos do curso, no 
total de 08 (oito) disciplinas, sendo 6 (seis) disciplinas com 4 (quatro) créditos e 2 
(duas) com 2 (dois) créditos, perfazendo 28 (vinte e oito) créditos, totalizando 420 
(quatrocentos e vinte) horas-aula em disciplinas obrigatórias. São disciplinas 
obrigatórias: Metodologia qualitativa aplicada (4 créditos); Metodologia quantitativa 
aplicada (4 créditos); Teoria organizacional (4 créditos); Metodologia de pesquisa (4 
créditos); Epistemologia nos Estudos Organizacionais (4 créditos); Métodos 
Quantitativos (4 créditos); Seminário Acadêmico para Doutorado (2 créditos); 
Monitoria em Docência I/Estágio Docente I (0 créditos); Monitoria em 
Docência/Estágio docente II (0 créditos) e Projeto de Qualificação (2 créditos). 
 
II - Disciplinas Específico-optativas, a serem cumpridas nos primeiros dois anos do 
curso, no mínimo de 8 (oito) créditos, totalizando 120 horas-aula em disciplinas 
optativas indicadas à respectiva linha de pesquisa do curso. A definição das disciplinas 
fica a critério do Orientador.  
 
III - Disciplina Obrigatória seminário de tese com 6 créditos, totalizando 90 horas-aula, 
a ser cumprida após a integralização das demais disciplinas obrigatórias e da carga 
horária mínima das disciplinas específico-optativas. 
 
IV – O aluno deve cursar o mínimo de 42 (quarenta e dois) créditos, totalizando 630 
horas. 
 
11 DAS QUESTÕES ÉTICAS E LEGAIS 

Se durante o processo seletivo for identificada em relação ao candidato qualquer 
conduta antiética ou ilegal, como trechos do texto do projeto copiados de trabalhos de 
outros autores sem a devida identificação conforme a ABNT, ou a apresentação de 
documentos ou informações falsas, o candidato será eliminado do processo seletivo. 
Caso tais atos sejam descobertos após a matrícula, será aberto um processo 
administrativo contra o mesmo para que responda pelos seus atos perante as instâncias 
competentes.  
 
12 OUTRAS INFORMAÇÕES 

Site do PPGADM: www.ppgadm.ufes.br 

E-mail: ppgadm@gmail.com 

Telefone:(27) 4009-7712 (dias úteis de 13:00 às 16:30 ) 

Endereço: Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas, Programa de Pós - Graduação em Administração. Av. Fernando Ferrari, 
514- Campus Universitário –Goiabeiras. CEP. 29075.910-ES-Brasil 
 
13 DA DESTRUIÇÃO DOS DOCUMENTOS APÓS O PROCESSO SELETIVO 
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Após o encerramento do processo seletivo, os documentos dos candidatos que não 
forem retirados em até 45 dias serão destruídos. 
 
 

 

Vitória, 1 de abril de 2014. 
 
 
   ________________________    _____________________  _____________________ 
Alfredo Rodrigues Leite da Silva  Mônica de Fátima Bianco   Neyval Costa Reis Júnior           
     Presidente da Comissão                  Coordenadora do PPGADM   Pró-Reitor de Pesquisa e                
                                                                                                              Pós-Graduação 
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ANEXO I - VAGAS POR LINHAS DE PESQUISA E TEMAS DE PESQUISA DOS 
ORIENTADORES 

 

Tema Orientador 
Vagas por 
orientador/

tema 

Linha de 
pesquisa 

Vagas 
por 

linha 
1 - Estratégia e 
comportamento 
organizacional 

Annor da Silva Junior 1 Tecnologias e 
Processos 

Organizacionais 
(TecPrO) 

2 
2 - Complexidade e gestão 
estratégica em organizações Lucilaine Maria Pascuci 1 

3 - Estudos Baseadas em 
Práticas (EBP) e simbolismos 
em organizações relacionadas 
com o turismo ou com 
manifestações culturais locais  

Alfredo Rodrigues Leite 
da Silva 1 

Subjetividades 
na Gestão de 
Organizações 

4 

4 - Práticas organizativas 
(organizing); Teoria ator-
rede; Estratégia como prática 
social; Indústrias criativas 

César Tureta 1 

5 - Poder, gênero e 
sexualidade nas organizações Eloisio Moulin de Souza 1 

6 - Trabalho, ergologia e 
gestão; Processos de 
Trabalho nas organizações; 
Gestão e Competências 

Mônica de Fatima 
Bianco 1 

TOTAL DE VAGAS  6 
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ANEXO II  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ALUNO REGULAR 
 

1. DADOS PESSOAIS: 

Nome: _________________________________________________________________________________________________ 

Data do Nascimento: ____________________  Local de nascimento:______________________________________________ 

Nacionalidade: ______________________________RG: ___________________________Órgão Expedidor:______________  

CPF: ________________________________________ Passaporte: ________________________________________________ 

2. ENDEREÇO: 

 Rua/Av. ______________________________________________________________________ Nº _________ Aptº. ________ 

Cidade: ____________________________________________ UF: ________ CEP:   __________________________________ 

Tel. Res. ______________________________________________Tel. Com.   _________________________________________ 

Tel. Celular ________________________ E-mail  _______________________________________________________________ 

3. ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL: 

Cargo (liste todos): _________________________________________________________________________________________  

Organização (liste todas): ____________________________________________________________________________________ 

Carga horária de trabalho semanal atual:_____hs. Carga horária de trabalho que assumirá durante o curso (todas as atividades):_____hs 

4. DOCUMENTOS EM ANEXO: 
 
1. Formulário de inscrição preenchido e assinado   9. CPF 
2. Original do Comprovante de Pagamento da taxa de 

inscrição 
10. Certificado de Reservista (apenas para candidato 

masculino)  
3. Diploma de Graduação – cópia autenticada  11. Currículo no padrão da plataforma Lattes do CNPQ 

documentado 
4. Histórico Escolar de Graduação – cópia autenticada  12. 4 (quatro) cópias impressas do projeto, com no máximo 

20 páginas, SEM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA 
5. Diploma de Conclusão do Mestrado ou declaração  

– cópia autenticada 
13. 1 (uma) cópia em mídia digital (CD ou DVD) do 

projeto, com no máximo 20 páginas, SEM 
IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA 

6. Histórico Escolar do Mestrado –  cópia autenticada  14. Uma ficha de identificação do projeto contendo o título 
do mesmo e o nome do(a) autor(a) em envelope lacrado 

7. Carteira de Identidade  15. No caso de candidatos estrangeiros, apresentar a nota 
do GMAT – Gradual Management Admissions Test 
realizado nos últimos dois anos 



  
  

 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Cent ro de Ciências Juríd icas e Econômicas 

Programa de  Pós -  Graduação  em Admin is t ração  
Av.  Fernando Fer ra r i ,  514-  Campus Un ivers i tá r i o  -  Goiab ei ras  

CEP.  29075 .910-ES-Bras i l -Te lefax (27 )  4009 .7712 
E-Ma i l   ppgadm@gmai l . com 

www.ppgadm.u fes .b r 

8. Título de Eleitor    
 
5. TEMA/ORIENTADOR INDICADO COMO PRIMEIRA ESCOLHA P ELO CANDIDATO – MARCAR SOMENTE UM 
 

TEMA  ORIENTADOR  MARCAR A 
PRIMEIRA 
ESCOLHA 

(somente uma) 
1 - Estratégia e comportamento organizacional Annor da Silva Junior  
2 - Complexidade e gestão estratégica em organizações Lucilaine Maria Pascuci  
3 - Estudos Baseadas em Práticas (EBP) e simbolismos em organizações 
relacionadas com o turismo ou com manifestações culturais locais  Alfredo Rodrigues Leite da Silva  

4 - Práticas organizativas (organizing); Teoria ator-rede; Estratégia como 
prática social; Indústrias criativas César Tureta  

5 - Poder, gênero e sexualidade nas organizações Eloisio Moulin de Souza  
6 - Trabalho, ergologia e gestão; Processos de Trabalho nas 
organizações; Gestão e Competências Mônica de Fatima Bianco  

 
 
6. TEMAS/ORIENTADORES QUE O CANDIDATO ACEITA FICAR COMO SUPLENTE – MARQUE TODOS OS 
TEMAS/ORIENTADOR QUE TIVER INTERESSE EM FICAR COMO SUPLENTE 
 

TEMA  ORIENTADOR  MARCAR A 
ACEITAÇÃO 

DE 
SUPLÊNCIA  

(todas que 
tiver interesse) 

1 - Estratégia e comportamento organizacional Annor da Silva Junior  
2 - Complexidade e gestão estratégica em organizações Lucilaine Maria Pascuci  
3 - Estudos Baseadas em Práticas (EBP) e simbolismos em organizações 
relacionadas com o turismo ou com manifestações culturais locais  Alfredo Rodrigues Leite da Silva  

4 - Práticas organizativas (organizing); Teoria ator-rede; Estratégia como 
prática social; Indústrias criativas César Tureta  

5 - Poder, gênero e sexualidade nas organizações Eloisio Moulin de Souza  
6 - Trabalho, ergologia e gestão; Processos de Trabalho nas 
organizações; Gestão e Competências Mônica de Fatima Bianco  

 
 
 
 
Data:  ______/______/______Assinatura do candidato: _________________________________________________________ 
 



 

 

ANEXO III - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

Nome do candidato:_________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO E PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA 

Pontos por 
unidade do 

item 

Pontos do 
candidato 

Pontuação máxima 
por item ou 

subtotal dos itens 

Subtotais 
dos pontos 

do candidato 
1   Exercício do magistério no ensino superior  - pontos por 

semestre.  
4   

25 (subtotal dos 
itens 1, 2, 3 e 4) 

  

2   Exercício do magistério no ensino médio - ponto por ano. 2   

3   Realização como responsável (palestrante ou docente) de 
atividades na área de ciências sociais aplicadas ou áreas afins 
ligadas ao magistério porém não curriculares: minicursos com 
carga horária acima de 15 horas;  apresentação em congressos, 
palestras, mesa redonda e assemelhados em eventos de, no 
mínimo, projeção regional - pontos por atividade. 

4   

4   Orientação de monografia de graduação, especialização ou 
trabalho de final de curso - pontos por orientação. 

3   

5   Artigo completo publicado em periódico classificado no 
Qualis/CAPES da área de Administração como A2 ou superior - 
pontos por artigo. 

20  

50 (subtotal dos 
itens 5,6, 7 e 8) 

  

6   Artigo completo publicado em periódico classificado no 
Qualis/CAPES da área de Administração como B1 ou B2 - 
pontos por artigo. 

15   

7   Artigo completo publicado em periódico classificado no 
Qualis/CAPES da área de Administração como B4 ou B3 - 
pontos por artigo. 

10   

8   Artigo completo publicado em periódico classificado no 
Qualis/CAPES da área de Administração como C ou B5 - 
pontos por artigo. 

5   

9   Trabalho científico apresentado em congresso de, no mínimo, 
projeção regional na área de ciências sociais aplicadas ou áreas 
afins e publicado na íntegra em anais  - pontos por trabalho. 

3   
10 (subtotal dos 

itens 9 e 10) 
  

10 Trabalho científico apresentado em congresso de, no mínimo, 
projeção regional na área de ciências sociais aplicadas ou áreas 
afins e publicado com resumo em  anais - pontos por trabalho. 

2   

11 Relatório técnico de pesquisa ou participação em projetos de 
iniciação científica ou participação em grupos PET - pontos por 
relatório ou participação. 

2   5   

12 Participação como ouvinte ou aluno em: congressos na área de 
ciências sociais aplicadas ou áreas afins; cursos ou seminários 
não curriculares com carga horária superior a 15 horas na área 
de ciências sociais aplicadas ou áreas afins - pontos por 
participação. 

2   5   

13 Livros técnicos científicos na área de ciências sociais aplicadas 
ou áreas afins, com editora reconhecida - pontos por livro. 

5   
5 (subtotal dos itens 

13 e 14) 
  14 Capítulos de livros técnicos científicos na área de ciências 

sociais aplicadas ou áreas afins, com editora reconhecida - 
pontos por capítulo. 

3   

      
(Pontuação máxima: 

100 pontos) 
   TOTAL:  

  

NOTA CONVERTIDA PARA A ESCALA DE 0 ATÉ 10:    

 

Data:___/___/___   Avaliador(a): _______________________________________________________________ 
 

 

 

  



 

 

ANEXO IV - MODELO DO PROJETO 
 

PPGADM – UFES 

PROJETO DE TESE 
 

Importante : o projeto não deve ter identificação de autoria do candidato ou o candidato será desclassificado.  

Primeira página: a primeira página do projeto deverá conter o título do projeto; TEMA/ORIENTADOR 
INDICADO COMO PRIMEIRA ESCOLHA do candidato;  logo em seguida, na mesma página, deve-se iniciar 
a introdução. 

Roteiro do projeto: 1 Introdução (definição e justificativa do problema, definição e viabilidade do objetivo); 2 
Fundamentação teórica; 3 Procedimentos metodológico; 4 Referências.  

Citações e Referências: seguir as normas da ABNT. 

Formato do Projeto: fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamentos 1,5; margens superior e 
esquerda 3,0 cm, inferior e direita 2,0 cm; MÁXIMO DE 20 PÁGINAS, contando com a primeira página de 
título, texto iniciado desde a primeira página, tabelas, figuras e referências. Candidatos que encaminharem 
projetos com mais de 20 páginas serão desclassificados. 
 
 

  



 

 

ANEXO V – MODELO DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
 
 

TÍTULO DO PROJETO:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

NOME DO CANDIDATO:________________________________________________________________ 

 

OBS.: A FICHA DEVE SER ENTREGUE NO ATO DA INSCRIÇÃO EM ENVELOPE LACRADO. 
 

  



 

 

ANEXO VI - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TESE 

CÓDIGO DO PROJETO:___________________________  

TÍTULO:_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Quesito/Item Pontos 

Máx. 
Pontos 

A) Temática do projeto de tese – o projeto deve tratar de uma temática relevante do ponto de vista teórico e em termos de 
contribuições para a sociedade. Essa relevância deve estar claramente apresentada no texto, com base em discussões teóricas. 

Anotações: 
 
 
 
 
 

10  

B) Caracterização do problema e do objetivo – o projeto deve apresentar: um problema de pesquisa e um objetivo com o 
mesmo foco e escopo, formulados de maneira clara, precisa e concisa e sintonizados com o tema/orientador indicado como 
primeira escolha pelo candidato; os conceitos, hipóteses e ou pressupostos que fundamentam o problema e o objetivo com 
base na teoria; a justificativa para a realização do estudo, com foco no problema e nas contribuições esperadas ao tratar dele. 

Anotações: 
 
 
 
 
 
 

20  

C) Viabilidade da Execução do Projeto – a proposta do projeto deve ser viável do ponto de vista dos recursos e do tempo 
previsto para a conclusão do curso. 

Anotações:  
 
 
 
 
 

10  

D) Adequação da Fundamentação teórica – o texto deve articular tanto publicações clássicas, quanto atuais, sendo que as 
publicações atuais devem incluir artigos presentes em periódicos dos últimos cinco anos, que estejam diretamente relacionadas 
com o problema proposto. A partir dessas publicações deve apresentar as ideias dos autores de maneira coerente com o 
problema proposto e com o tema/orientador indicado como primeira escolha pelo candidato. 

Anotações: 
 
 
 
 
 

20  

E) Adequação dos procedimentos metodológicos – o texto deve apresentar a estratégia de pesquisa, as técnicas de coleta, 
tratamento e análise dos dados e as delimitações empíricas adequadas para abordar o problema e alcançar os objetivos do 
trabalho, de maneira coerente com a abordagem do tema/orientador indicado como primeira escolha pelo candidato. 

Anotações: 
 
 
 
 
 

20  

F) Estrutura, redação e apresentação do projeto – o texto deve apresentar correção ortográfica, gramatical e redação 
clara e adequada à escrita acadêmica, principalmente com um encadeamento lógico de ideias e argumentos; o texto deve 
seguir as normas do projeto no edital e a correta formatação das citações e referências, conforme a ABNT.  

Anotações: 
 
 
 
 
 

20  

TOTAL  -----  
TOTAL CONVERTIDO PARA A ESCALA DE 0 ATÉ 10 PONTOS  -----  

Data:___/___/___   Avaliador(a): _______________________________________________________________ 



 

 

ANEXO VII - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO E ENTREVISTA 
Código do candidato:______ Nome do candidato:_______________________________________________________ 

Quesito/Item 
Pontos 
máx. 

Pontos

A) Defesa do projeto de tese – dentro do tempo previsto no edital, sem utilizar recursos eletrônicos e sem ler a 
apresentação, o candidato deve: apresentar o problema de pesquisa, o objetivo, o referencial teórico e o esboço 
metodológico articulados no projeto; demonstrar conhecimento sobre a proposta apresentada e sobre o tema 
indicado como primeira escolha pelo candidato (abordagens teóricas); ao ser questionado sobre inconsistências em 
qualquer um desses aspectos, apresentar uma argumentação coerente em relação ao questionamento. 

Anotações: 
 
 
 
 

30  

B) Qual é a sua disponibilidade de tempo para se dedicar ao doutorado? 
• Disponibilidade de tempo para se dedicar ao curso – o candidato deve indicar e justificar qual a sua disponibilidade de 

tempo para se dedicar ao curso dentro de 4 opções: 1) dedicação integral, sem vínculo profissional (possível bolsista) (10 
pontos); 2)  dedicação integral, com liberação temporária do seu vínculo profissional durante o curso (8 pontos); 3) 
dedicação parcial, com liberação temporária do seu vínculo profissional em aparte do seu horário de trabalho (5 pontos); 4) 
dedicação parcial, sem liberação do seu vínculo profissional (0 pontos).  

Anotações: 
 
 
 
 

10  

C) Com base no seu conhecimento sobre as obrigações de um doutorando justifique a sua escolha por cursar um 
curso de Doutorado em Administração de maneira geral e o curso do PPGADM/UFES de maneira específica. 

• Conhecimento e maturidade para optar pelo curso – o candidato deve demonstrar conhecimento sobre as 
atividades e exigências do curso de doutorado e as contribuições que isso pode gerar para o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional, evidenciando sua maturidade para optar pelo curso. 

Anotações: 
 
 
 
 

20  

D) Apresente e justifique a sua opção como primeira escolha de tema/orientador em relação às linhas de 
pesquisa e demais opções de temas/orientadores existentes. 

• Conhecimento e maturidade para optar pelo tema/orientador – o candidato deve demonstrar conhecimento: a) sobre as 
demandas exigidas e as oportunidades que envolvem os diferentes temas/orientadores e as linhas de pesquisa do doutorado, 
evidenciando sua maturidade ao fazer sua opção; b) conhecimento sobre publicações e pesquisas dos docentes do 
PPGADM/UFES em relação ao tema escolhido. 

Anotações: 
 
 
 
 

30  

E) Comportamentos e atitudes - a pontuação deste quesito será a soma dos itens 1 até 4: 
1) Fluência na fala – o candidato deve elaborar adequadamente suas respostas, evitando o uso frequente de respostas 

fechadas (tipo sim ou não): 0 - 2,5 pontos. 
2) Coerência argumentativa – o candidato deve ser coerente ao associar ideias ao longo da argumentação, sem ser 

repetitivo ou apresentar lacunas no relato: 0 - 2,5 pontos. 
3) Correção no uso da língua portuguesa – o candidato deve utilizar a língua portuguesa corretamente, sem gírias ou termos 

coloquiais: 0 - 2,5 pontos. 
4) Segurança na articulação de ideias – o candidato deve se manifestar com uma desenvoltura adequada, sem apresentar 

lentidão, precipitação ou indecisão sobre as ideias em sua argumentação: 0 - 2,5 pontos. 
Anotações: 
 
 
 
 

10  

TOTAL ----  
TOTAL CONVERTIDO PARA A ESCALA DE 0 ATÉ 10 PONTOS ----  

Data:___/___/___    Avaliador: _____________________________________________________ 


