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EDITAL DG-ESAG 018/2015  
 

CHAMADA PARA INSCRIÇÃO 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) -  
ESAG-UDESC 

 

 

O Diretor do Centro de Ciências da 

Administração e Socioeconômicas da 

ESAG/UDESC, no exercício de suas atribuições, 

torna público o presente Edital, que estabelece 

as condições para a seleção de bolsista do 

PNPD/CAPES no âmbito da ESAG-UDESC.  
 
 
O Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Administração (PPGA Acadêmico) da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, por sua Comissão de Processo 
Seletivo de Bolsistas, doravante referida como CPSB, torna públicas as normas a seguir, 
que regem a seleção de bolsista para estágio pós-doutoral no PPGA por meio do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES). O candidato selecionado desempenhará as 
seguintes atividades: 
I - Docência em disciplinas ofertadas pelo PPGA Acadêmico;  
II - Pesquisas vinculadas às linhas de pesquisa e docentes do PPGA Acadêmico;  
III – Coorientação de mestrandos e doutorandos do PPGA Acadêmico.  
 
 
1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
O processo de seleção será realizado de acordo com a Portaria CAPES n. 086/2013 
(disponível em http://tinyurl.com/posdocesag), que regulamenta o PNPD e que dispõe 
sobre requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
Estão abertas no PPGA-UDESC as inscrições para concorrer a 1 (uma) bolsa do Programa 

de Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES), no valor mensal de R$ 4.100,00 

(quatro mil e cem reais). 

 
As inscrições serão realizadas no período de 13 a 21 de outubro de 2015. A documentação 
necessária para inscrição deve ser digitalizada e enviada para o endereço eletrônico 
cmesa.esag@udesc.br, observado o limite de 5 Mbytes. 
 
I - Requisitos para candidatura:  
 
a) Possuir o título de doutor em Administração ou áreas afins do PPGA, quando da 
implementação da bolsa, em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. 
Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, esse deverá ser analisado pelo CPSB;  
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b) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;  
c) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  
d) O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:  

1. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 
vínculo empregatício ou ser professor substituto;  
2. Ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício, devendo 
comprovar endereço residencial no exterior no momento da submissão da 
candidatura;  
3. Ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, devendo apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 
prazo de vigência da bolsa. Esses não poderão realizar o estágio pós-doutoral na 
mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 
 

e) Ter perfil compatível com as linhas de pesquisa, disciplinas do PPGA Acadêmico e com 

projetos desenvolvidos pelos docentes do curso de Doutorado em Administração, disponíveis 

no seguinte endereço: http://www.esag.udesc.br/?id=1416 

 
II - Documentos necessários à inscrição:  
 

a) Ficha de inscrição preenchida conforme o Anexo I;  

b) Cópia do comprovante do título de doutor (diploma ou equivalente) obtido em Administração 

ou área afins do PPGA, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, esse será analisado pela 

CPSB;  

c) Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. Se estrangeiro, currículo com indicação 

de publicação de trabalhos científicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, 

conforme Anexo III da Portaria n.086/2013 do PNPD/CAPES; 

d) Ficha de pontuação do currículo Lattes devidamente preenchida de acordo com os títulos 
apresentados no currículo da plataforma Lattes (Anexo II); 
e) Declaração ou documento comprobatório de que não está aposentado ou em situação 

equiparada;  

f) Se estrangeiro residente no exterior, comprovante de endereço residencial no exterior no 

momento da submissão da candidatura;  

g) Se professor substituto, comprovante de seu vínculo institucional;  

h) Se docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituição de ensino 

superior ou instituição pública de pesquisa, documento comprobatório de afastamento da 

instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa;  

i) Plano de trabalho a ser desenvolvido como estágio pós-doutoral, necessariamente coerente 

com a área de concentração do curso de Doutorado (veja em 

http://www.esag.udesc.br/?id=1417) e com os temas presentes em uma de suas duas 

linhas de pesquisa (veja em http://www.esag.udesc.br/?id=1418). O plano de trabalho 

deverá incluir previsão da participação do/a candidato/a em 1 (um) e no máximo 2 (dois) dos 

grupos de pesquisa vinculados ao PPGA Acadêmico da UDESC (veja em 

http://www.esag.udesc.br/?id=197), bem como quais projetos dos docentes do curso de 

Doutorado se identifica (veja em http://www.esag.udesc.br/?id=1420 – nome dos docentes 

com link para o CV Lattes). 
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j) Memorial descritivo de até 3 (três) páginas relatando sua trajetória acadêmica e 
profissional. 
 
 
3. DAS VAGAS E IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA  
 
Está sendo ofertada 1 (uma) vaga, para período inicial de novembro de 2015 a outubro de 
2016. A bolsa poderá ser renovada por mais 1 (um) ano, completando um total de 2 (dois) 
anos, dependendo da modalidade indicada.  
A bolsa terá implementação imediata. Para tanto, o candidato selecionado deverá entregar na 
Secretaria do PPGA cópias impressas da documentação enviada para a inscrição e o Termo 
de Compromisso da bolsa (Anexo II da Portaria CAPES 86/2013).  
 
 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
I - A seleção constará das seguintes etapas:  
a) Homologação das inscrições;  
b) Análise do plano de trabalho e do memorial descritivo;  
c) Realização de prova oral com os três primeiros classificados; 
d) Divulgação do resultado. 
 
Os critérios e pesos de cada critério constam do Anexo III desta chamada. 
 
A lista de candidatos selecionados e suplentes estará disponível na página do PPGA 
(http://www.esag.udesc.br/?id=204), a partir do dia 28 de outubro de 2015. O resultado terá 
validade de seis meses. 
 
O candidato terá até o dia 3 (três) de novembro para entregar a documentação na secretaria 
do PPGA. A não manifestação por parte do candidato implica na chamada do próximo 
candidato classificado.  
 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS  
 
a) Dedicar-se às atividades do programa e cumprir o plano de trabalho proposto;  
b) Contribuir com o desenvolvimento dos projetos, disciplinas e outras atividades de pesquisa 
coordenadas pelo professor ao qual será vinculado;  
c) Elaborar relatório de atividades semestral a ser submetido à aprovação pelo Colegiado do 
Curso, com base no plano de trabalho proposto;  
d) Encaminhar relatório final em até 30 (trinta) dias após o encerramento da respectiva bolsa;  
e) Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação pela 
Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado.  
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6. DAS NORMAS GERAIS E OPERACIONAIS DA CONCESSÃO DE BOLSAS  
 
I - É vedado o acúmulo da percepção de bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro 
programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, 
empresa pública ou privada, ou ainda com o exercício profissional remunerado.  
II - As bolsas consistem em pagamento de mensalidade para manutenção do bolsista, cujo 
valor será fixado pela CAPES, observada a duração das bolsas, constante deste 
Regulamento.  
III - Cada benefício da bolsa deve ser atribuído a um indivíduo, sendo vedado o seu 
fracionamento.  
IV – A bolsa poderá ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses. Para os candidatos aprovados na modalidade "3", do item 2.I.d., o período máximo de 
duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação.  
V - A suspensão da bolsa ocorrerá nos seguintes casos:  

a) Doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades previstas e não 
será computada para efeito de duração da bolsa;  
b) Realização de atividades relativas ao PPGA no exterior, pelo período máximo de 12 
meses, caso receba outra bolsa e será computada para efeito de duração da bolsa. 
Para o beneficiário que solicitar afastamento temporário para realização de atividades 
relativas ao PPGA no exterior, pelo período máximo de 12 meses, não haverá 
suspensão dos benefícios da bolsa, caso não receba outra bolsa. 
c) Para a beneficiária que solicitar o afastamento temporário das atividades 
acadêmicas pela ocorrência de parto durante o período de vigência do respectivo 
benefício, não ocorrerá a suspensão dos benefícios da bolsa, observada norma 
específica da CAPES.  
d) É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa.  

VI - A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou Programa de Pós-Graduação a qualquer 
tempo por infringência à disposição deste Edital ou Regulamento do PNPD (Portaria Capes 
86/2013), ficando o bolsista obrigado a ressarcir o investimento feito indevidamente em seu 
favor, de acordo com a legislação federal vigente, e impossibilitado de receber benefícios por 
parte da CAPES pelo período de até cinco anos, contados do conhecimento do fato, sem 
prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.  
VII - O bolsista poderá ser substituído no âmbito do PPGA, a qualquer tempo, em casos de 
desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização da vigência da 
bolsa ou do plano de atividades. A substituição de bolsista requererá a apresentação de 
relatório de atividades referente ao tempo de vigência da bolsa.  
 
 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
I - O resultado da seleção terá validade de seis meses. 
II - A inscrição do candidato somente será efetivada mediante a apresentação da 
documentação mencionada neste Edital. Não será aceita inscrição condicional. 
III - O candidato selecionado e matriculado se submeterá a novo processo de credenciamento 
ao final de seu primeiro ano como aluno de pós-doutorado, caso tenha interesse na renovação 
da bolsa por mais um ano.  
IV - Os casos omissos serão resolvidos pela CPSB.  
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8. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Atividades Datas 

Inscrições 13 a 21 de outubro 

Homologação das inscrições 22 de outubro 

Anúncio dos classificados para prova oral  23 de outubro 

Prova oral 26 de outubro 

Resultado final 28 de outubro 

Entrega da documentação na Secretaria do 
PPGA 

03 de novembro 

 
 
Florianópolis – SC, 05 de outubro de 2015.  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS - ESAG 
 

ANEXO I 
EDITAL ESAG Nº 018/2015 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD 
 
 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Pai: 

Mãe: 

Nascimento: CPF: 

Naturalidade: UF: 

RG: Órgão Emissor: Data de emissão: 

 
 

2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Logradouro: Bairro: 

CEP: Município: UF: 

Fone: E-mail: 

 
 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação 

Nome do curso: 

Instituição: 

Média Geral 
(Histórico): 

Município: UF: 

Início (mm/aa): Término (mm/aa): 
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Mestrado 

Nome do curso: 

Instituição: 

Média Geral 
(Histórico): 

Município: UF: 

Início (mm/aa): Término (mm/aa): 

Doutorado 

Nome do curso: 

Instituição: 

Média Geral 
(Histórico): 

Município: UF: 

Início (mm/aa): Término (mm/aa): 

 
 

4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL  
(Indique, começando pela mais recente ou atual, suas três últimas atividades profissionais 

remuneradas) 

Instituição 
Período Tipo de atividade (docência, 

pesquisa, extensão, outras) Desde Até 

    

    

    

    

Endereço Profissional: 

CEP: Município: UF: 

Fone: E-mail: 
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5. MODALIDADE NA QUAL SE ENQUADRA,  
DE ACORDO COM O ITEM I d DO EDITAL 

(    ) Brasileiro, sem vínculo empregatício 

(    ) Brasileiro e professor substituto 

(    ) Estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 
empregatício 

(    ) Estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, professor substituto 

(    ) Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício, com comprovação 
de endereço residencial no exterior no momento da submissão da candidatura 

(    ) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituição de 
ensino superior ou instituição pública de pesquisa, devendo apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível 
com o prazo de vigência da bolsa. Neste caso, o estágio pós-doutoral não poderá 
ser realizado na mesma instituição na qual possui vínculo empregatício. 

 
 

6. INDIQUE EM QUAL(IS) DISCIPLINA(S) DO CURSO  
VOCÊ POSSUI COMPETÊNCIA PARA COLABORAR 

(  ) Estatística  (  ) Teoria e Prática da Administração 
Pública 

(  ) Epistemologia da Ciência em 
Administração 

(  ) Mudança e Aprendizagem 
Organizacional 

(  ) Estágio Docente (  ) Organizações da Sociedade Civil e 
Esfera Pública 

(  ) Estudos Organizacionais (  ) Políticas Públicas 

(  ) Pesquisa em Administração (  ) Organizações e Sustentabilidade 

(  ) Seminário de Dissertação (  ) Formação Docente em Administração 

(  ) Estatística Avançada (  ) Organizações e Sociologia Econômica 

(  ) Administração e Ciência Política (  ) Subjetividade nas Organizações 

(  ) Coprodução do Bem Público (  ) Gestão de Custos 

(  ) Estratégias Organizacionais (  ) Gestão do Ensino Superior 

(  )  Marketing de Serviços (  ) Tecnologias e Redes Organizacionais 

(  ) Tópicos Avançados em Administração (  ) Tópicos Especiais em Administração 
Pública e Sociedade 

(  ) Métodos Quantitativos de Pesquisa em 
Administração 

(  ) Tópicos Especiais em Organizações, 
Gestão e Sustentabilidade 

file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Estatística.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Teoria%20e%20prática%20da%20Administração%20Pública.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Teoria%20e%20prática%20da%20Administração%20Pública.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Epistemologia%20da%20Ciência%20em%20Administração.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Epistemologia%20da%20Ciência%20em%20Administração.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Mudança%20e%20Aprendizagem%20Organizacional.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Mudança%20e%20Aprendizagem%20Organizacional.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Estágio%20Docente.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Organizações%20da%20Sociedade%20Civil%20e%20Esfera%20Pública.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Organizações%20da%20Sociedade%20Civil%20e%20Esfera%20Pública.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Estudos%20Organizacionais.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Políticas%20públicas.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Pesquisa%20em%20Administração.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Organizações%20e%20Sustentabilidade.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Seminário%20de%20Dissertação.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Formação%20Docente%20em%20Administração.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Estatística%20avançada.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Organizações%20e%20Sociologia%20Econômica.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Administração%20e%20Ciência%20Política.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Subjetividade%20nas%20Organizações.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Coprodução%20do%20Bem%20Público.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Gestão%20de%20Custos.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Estratégias%20Organizacionais.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Gestão%20do%20Ensino%20Superior.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Marketing%20de%20Serviços.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Tecnologias%20em%20Redes%20Organizacionais.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Tópicos%20Avançados%20em%20Administração.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Tópicos%20Especiais%20em%20Administração%20Pública%20e%20Sociedade.pdf
file:///C:/Mestrado_Academico_Administracao/Projeto%201ª%20alteração%202015/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Tópicos%20Especiais%20em%20Administração%20Pública%20e%20Sociedade.pdf
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(  ) Seminários de Tese (  ) Estudos Organizacionais Avançados 

(  ) Métodos Qualitativos de Pesquisa em 
Administração 

(  ) Estágio Docente na Pós-Graduação 

(  ) Estágio em Docência na Graduação (  ) Estratégia Avançada 

(  ) Gestão do Desenvolvimento de 
Produtos 

(  ) Ensino de Administração 

(  ) Tópicos Especiais em Organizações, 
Tecnologias e Gestão 

(  ) Seminários de Pesquisa em 
Administração Pública e Sociedade 

(  ) Seminários de Pesquisa em 
Organizações, Tecnologias e Gestão 

(  ) Epistemologia da Administração 

 

7. INDIQUE COM QUAL OU QUAIS LINHAS DE PESQUISA  
DO CURSO VOCÊ SE IDENTFICA 

(   ) Administração Pública e Sociedade: Esta linha de pesquisa centra-se no 
campo da Administração Pública e da Gestão Social. Tem como diferencial o 
enfoque na articulação dos diferentes setores da sociedade para a construção 
do bem público. A esfera pública é entendida como não restrita à ação do 
Estado, sendo palco de atuação de diferentes sujeitos coletivos e instituições. 
As duas linhas do doutorado têm como objeto privilegiado as organizações, mas, 
no caso da Administração Pública e Sociedade os estudos não estarão restritos 
às mesmas. Fenômenos como a ação coletiva (nas suas variadas formas), as 
redes e os movimentos sociais, além das políticas públicas, serão objeto de 
estudo. Busca-se promover uma maior compreensão sobre o movimento de 
redefinição do papel do Estado na atualidade – por meio da análise das 
dinâmicas atuais de reestruturação e reforma e os diferentes modelos teóricos 
e práticos nos quais se baseiam. Serão também analisados com mais 
profundidade os desafios atuais na formulação, implantação e avaliação de 
políticas públicas, bem como na sua gestão. Além disso, serão focalizadas as 
temáticas de interface entre as esferas pública e privada, tais como a ação das 
empresas, por meio da responsabilidade socioambiental; as dinâmicas da 
sociedade civil e a própria ação dos mercados no espaço público local e global. 
Trata-se, assim, de compreender os desafios colocados pelos processos de 
mudanças que ocorrem no espaço público e que se refletem diretamente na 
própria administração pública, fazendo com que esta seja concebida a partir de 
uma dinâmica de coprodução entre os diferentes setores da sociedade. 

(   ) Organizações, Tecnologias e Gestão: Esta linha de pesquisa centra-se no 
campo dos Estudos Organizacionais. Seu principal objetivo é estudar a realidade 
intra e interorganizacional, bem como seus impactos na sociedade.  Tem como 
diferencial o enfoque na articulação dos diferentes tipos de organizações para o 
desenvolvimento ambiental, social e econômico. Busca fomentar pesquisas 
científicas a partir de perspectivas teóricas inovadoras, que possam repercutir 
em no desenvolvimento econômico, tecnológico, político, social e ambiental, 
tanto em âmbito local, quanto regional e nacional. Fenômenos como mudança e 
adaptação organizacional, as novas demandas da sociedade, as redes e os 
movimentos sociais, além das estratégias e políticas organizacionais serão 
objeto de estudo. Busca-se promover maior compreensão sobre o movimento 
de redefinição das organizações na atualidade, por meio da análise da dinâmica 
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file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Métodos%20Qualitativos%20de%20Pesquisa%20em%20Administração.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Estratégia%20Avançada.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Gestão%20do%20Desenvolvimento%20de%20Produtos.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Gestão%20do%20Desenvolvimento%20de%20Produtos.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Ensino%20de%20Administração.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Tópicos%20especiais%20em%20Organizações.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Tópicos%20especiais%20em%20Organizações.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Seminários%20de%20Pesquisa%20em%20Administração%20Pública%20e%20Sociedade.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Seminários%20de%20Pesquisa%20em%20Administração%20Pública%20e%20Sociedade.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Seminários%20de%20Pesquisa%20em%20Organizações.pdf
file:///C:/Doutorado_em_Adminstracao/Disciplinas/disciplinas%20PDF/Seminários%20de%20Pesquisa%20em%20Organizações.pdf
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de reestruturação produtiva mundial e os diferentes modelos teóricos e práticos 
nos quais se baseiam. Serão também analisados os desafios na formulação, 
implantação e avaliação de estratégias organizacionais, bem como a gestão das 
organizações. Trata-se de compreender os processos de mudanças que 
ocorrem nas várias esferas da sociedade e seus reflexos nas organizações de 
um modo geral e vice-versa. Todas essas temáticas serão abordadas a partir de 
uma perspectiva epistemológica baseada na complexidade e de uma 
abordagem analítica interdisciplinar, que levará em conta os aportes das 
diferentes disciplinas e uma leitura metodológica amparada em métodos 
quantitativos e qualitativos. Neste sentido, haverá também uma forte interação 
com a linha de Administração Pública e Sociedade, o que estimulará estudos 
que focalizem a ação das organizações no espaço público e sua contribuição na 
formulação, implantação e avaliação de políticas públicas. 
 

 
 

8. INDIQUE COM QUAL(IS) DOCENTE(S) DO CURSO  
VOCÊ SE IDENTIFICA E O(S) RESPECTIVO(S) PROJETOS(S) 

Nome do docente  

Título do(s) projetos(s)  

 
 

9. TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 
Eu, 
_______________________________________________________________________ 
declaro que o preenchimento deste formulário é de minha inteira responsabilidade e que 
estou de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos neste processo de seleção, 
de acordo com o Edital ESAG _____/2013.  
 
 
Florianópolis, __ de outubro de 2013.  
 
 
Assinatura do Candidato 
 

 
 
ANEXAR O PLANO DE TRABALHO E O MEMORIAL DESCRITIVO 
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ANEXO II 
EDITAL ESAG Nº 018/2015 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES – 
PREENCHER A PONTUAÇÃO CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 5 ANOS 

Artigos completos publicados em periódicos, classificados de acordo com a lista Qualis de 
Administração 

CRITÉRIOS PONTOS OBSERVAÇÃO 

A1 100  

A2 80  

B1 60  

B2 50  

B3 30  

B4 20  

B5 10  

C 0  

Livros publicados 

Livros completo 50  

Capítulo de livro 25  

Organização de coletâneas 25  

Projetos 

Projeto de pesquisa 
(coordenador) 

20 
 

Projeto de pesquisa 
(participante) 

15 
 

Projeto de extensão 
(coordenador) 

15 
 

Projeto de extensão 
(participante) 

10 
 

Atividades como orientador concluídas: 

Tese de doutorado – 
orientação principal 

10 
 

Tese de doutorado – co-
orientação 

5 
 

Dissertação de mestrado – 
orientação principal 

6 
 

Dissertação de mestrado – 
co-orientação 

3 
 

Trabalho de conclusão de 
curso ou monografia – 
orientação principal 

4 
 

Iniciação científica – 
orientação principal 

2 
 

Total   
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ANEXO III 
EDITAL ESAG Nº 018/2015 

 

CRITÉRIOS E PESOS DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS AO PÓS-DOUTORADO 

FASE I 

Plano de trabalho – consistência, relevância 
e aderência às linhas de pesquisa do 
Programa 

50% 

Memorial descritivo – relação entre a 
trajetória do candidato e a proposta de 
pesquisa 

20% 

Prova de títulos (conforme Anexo II) 30% 

FASE II 

Nota da Fase I 80% 

Prova oral – arguição sobre:  

 os objetivos e as expectativas do 
candidato em relação ao PPGA;  

 memorial descritivo, curriculum 
lattes e a aderência dos mesmos ao 
PPGA;  

 disponibilidade de tempo do 
candidato para dedicar-se às 
atividades no PPGA;  

 plano de trabalho e sua adequação 
à linha de pesquisa escolhida, tendo 
em vista a aderência aos projetos de 
pesquisa desenvolvidos pelos 
professores do PPGA no âmbito dos 
grupos de pesquisa da 
ESAG/UDESC;  

 conhecimentos do candidato sobre a 
área de Administração e a linha de 
pesquisa escolhida. 

20% 

Nota final = (Nota Fase I*0,8) + (Nota Fase II*0,2) 

 


