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Apresentação

• Palavras iniciais e estrutura do PPGA;

• Apresentação das linhas de pesquisa, coordenadores e grupos de 
pesquisa;

• Critérios de avaliação Capes;

• Representantes discentes;

• Palestra: Carreira e trajetória de carreira na academia de 
Administração no Brasil
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Bem-vindos!
• Palavras iniciais: Será uma GRANDE experiência!

3

71,43%

57,14% 57,14%

50,00%
46,43%

42,86%
39,29%

28,57%

Acesso a novas
oportunidades

acadêmicas

Respeito e/ou
reconhecimento

profissional

Respeito e/ou
reconhecimento

acadêmico

Aumento de
rendimentos

Melhoria na rede
de

relacionamentos
profissionais

Acesso a novas
oportunidades
profissionais

Alcance de
objetivos

profissionais

Promoção
funcional

Impacto do curso no PPGA na vida profissional



Bem-vindos!
• Aproximadamente 43% dos 

egressos são docentes em 
instituições de ensino 
público ou privadas e 46% 
atuam na administração 
pública. 

• 89,3% dos egressos 
declaram que as 
expectativas com o curso do 
PPGA/UnB foram atendidas 
ou superadas.
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Pontos fortes segundo os discentes e 
egressos:

• Ótima qualidade do corpo docente (docentes extremamente 
capacitados, respeitados e reconhecidos em suas áreas de atuação);

• Relacionamento entre discentes;

• Acesso a oportunidades acadêmicas e interação acadêmica;

• Diversidade de linhas de pesquisa;

• Ótima formação de pesquisadores;

• Organização das disciplinas;

• Boa estrutura física.
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Objetivo e estrutura
• Objetivo do curso de doutorado: proporcionar formação acadêmica aprofundada em pesquisa e 

docência, incorporando os avanços recentes na produção do conhecimento em Administração.
• Desde 2006.

• Objetivo do curso de mestrado acadêmico: formação e o desenvolvimento profissional, por meio 
de método analítico e reflexivo, para o exercício da pesquisa, docência e outras atividades 
profissionais no campo da Administração.
• Desde 1976

• Objetivo do curso de mestrado profissional: formação e o desenvolvimento de profissionais para 
o atendimento de demandas sociais, por meio de método analítico e reflexivo, para o exercício de 
atividades profissionais, de pesquisa aplicada e de docência, na área de Administração.
• Desde 2004

• Estrutura: 
• Coordenação PPGA, coord substituta PPGA e coordenação do MPA
• Secretaria: Edvania Maria de Faria e Selma Monteiro Coelho (preferencialmente por email: 

ppgaunb@gmail.com)
• Comissão de Pós-Graduação, formado pelos coordenadores das 4 linhas de pesquisa do PPGA, tendo 

um representante dos discentes (eleito anualmente)
• APPP, EMI, EOGP e FMQ

• Colegiado do programa, formado por todos os 26 professores do PPGA;
• Representante do mestrado e do doutorado (eleito anualmente)
• Em 2019: 58 alunos no mestrado acadêmico, 41 mestrado profissional e 109 doutorado. 6
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Bem-vindos!
• Grupos de pesquisa APPP

• Nome do grupo: Administração da Justiça-AJUS

Líderes: Prof. Dr. Tomas de Aquino Guimarães e Prof. Dr. Adalmir de Oliveira Gomes
Contato: tomas.aquino.guimaraes@gmail.com e adalmirdeoliveira@gmail.com
Site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1822514441165927

• Nome do grupo: GEALOGS - Grupo de Pesquisas e Estudos Avançados em Logística e Supply Chain 
Management (SCM)

Líder: Prof. Dra. Patricia Guarnieri
Contato: profpatriciaunb@gmail.com
Site:http://profpatriciaguarnieriunb.blogspot.com.br/p/gealogs.html

• Nome do grupo: Tratamento de Dados Abertos e Difusão de Inovações

Líder: Prof. Dr. Carlos Denner dos Santos Júnior
Contato:carlosdenner@gmail.com
Site:http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5070467341183283
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Bem-vindos!

• Nome do grupo: Gestão Pública e Governança, liderado pelo professor Ricardo Correa Gomes.

Líder: Prof. Dr. Ricardo Correa Gomes

Contato: rgomes@unb.br

• Nome do grupo: Grupo de Estudos Estado e Sociedade no Combate à Corrupção (GESOCC)

Líder: Profa Dra. Suylan Midlej

Contato:  suylan00@gmail.com

• Nome do grupo: Núcleo de P&D para Excelência e Transformação do Setor Público – NEXT

Líder: Prof. Paulo H. S. Bermejo

Contato: paulobermejounb@gmail.com

Site: http://next.unb.br/
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Bem-vindos!
• Grupos de pesquisa EMI

• Nome do grupo: Laboratório de Inovação e Estratégia em Governo (LineGov)

Líderes: Prof. Dr. Antonio Isidro da Silva Filho, Prof. Dr.Pedro Carlos Resende Junior
Contato: contato@linegov.com.br

Site: www.linegov.com.br

• Nome do grupo: Conscient - Laboratório de Estudos em Consumo Sustentável

Líderes: Prof. Dra. Solange Alfinito e Prof. Dra. Eluiza Watanabe
Contato: eluizaw@gmail.com e salfinito@unb.br
Site: http://www.grupoconscient.com.br

• Nome do grupo: Experimenta - Grupo de pesquisa em desempenho de marketing e estratégia

Líderes: Prof. Dr. Rafael Barreiros Porto e Prof. Dra. Eluiza Watanabe
Contato: rafaelporto@unb.br
Site: www.experimenta.unb.br e www.facebook.com/grupodepesquisaexperimenta
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Bem-vindos!

• Nome do grupo: LInSE - Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inovação e Serviços

Líderes: Profª. Drª. Josivania Silva Farias e Profª. Drª. Marina Figueiredo Moreira
Contato: josivania@unb.br e marinamoreira@unb.br
Site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2933181403694294

• Nome do grupo: GERIR / IOR&N - Grupo de Pesquisa em Relações interorganizacionais e Redes / 
Interorganizational Relationship and Networks

Líderes: Edgar Reyes Junior (edreyes@unb.br) e Valmir Emil Hoffmann (ehoffmann@unb.br)

Site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6420803255329856

• Nome do grupo: GP2C - Grupo de Pesquisas em Gestão de Pessoas e Clientes

Líder: Gisela Demo Fiuza (giselademo@gmail.com)

Site: http://www.gpegpc.blogspot.com
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Bem-vindos!

• Grupos de pesquisa FMQ

• Nome do grupo: Mensuração e Gestão de Risco em Finanças Corporativas
Líder: Prof. Dr. Ivan Ricardo Gartner
Contato:irgartner@unb.br
Site:http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6149686667892815

• Nome do grupo: Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações - LAMFO
Líder: Prof. Dr. Pedro Henrique Melo Albuquerque e Prof. Dr. Herbert Kimura
Contato:lamfo@unb.br
Site:http://lamfo.unb.br
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Bem-vindos!
• Grupos de pesquisa EOGP

• Nome do grupo: GEPAP - Grupo de estudos e pesquisas sobre a gestão de pessoas na administração publica
Líder: Prof. Dr. Francisco Antonio Coellho Junior e Pedro Meneses
Contato: fercoepsi@gmail.com

• Nome do grupo: Grupo de pesquisa E-Trabalho
Líder: Prof. Dra. Gardênia Abbad
Contato: gardenia.abbad@gmail.com
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Bem-vindos!
• As aulas começam oficialmente no dia 13/03/2019;

• Acessem no novo site do PPGA – www.ppga.unb.br;

• Formulários e procedimentos para alunos;

• Oportunidades de bolsas 

• Eventos

• Institucional (Normas e regulamentos)

• Lista de oferta

• Acessem a página do ppga no facebook – PPGA/UnB;

• notícias diárias são postadas no facebook
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Algumas normas....

• Todo os discentes precisam ter Lattes atualizado constantemente (mensalmente, 
se possível). 
• Aprendam como preencher o Lattes! Principalmente lugar onde trabalha, atividades do 

trabalho, atividades acadêmicas, publicação, eventos e produção técnica.
• Desejável : linkedin e researchgate atualizados
• Autores em periódicos: Cadastro no ORCID e researcherID

• Recomendável : produzir um relatório de atividades discentes e enviar a seu orientador e secretaria do 
programa. Existe uma resolução obrigatória para os bolsistas, mas em breve todos terão que fazer.

• Resolução sobre concessão de bolsas – acesse o site.
• Há processo seletivo anual;
• É esperado do bolsista: dedicação exclusiva aos estudos de pós e desempenho excelente nas 

atividades. Desempenho avaliado semestralmente. 
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Alguns apoios...

• Participem de eventos científicos expressivos dentro de sua área de pesquisa e se envolvam com 
atividades de pesquisa junto a seu orientador(a);

• PPGA oferece auxílio a eventos, mas há outras instituições que também oferecem e podem 
concorrer (FAP-DF - R$ 3.000,00 nacional e R$ 10.000 internacional, Finatec)

• Para apoio do PPGA Resolução 2/2017 – site
• Apoio apenas em eventos de uma lista de eventos;
• O apoio aos alunos e ao egresso só será realizado se a produção envolver ao menos um docente do PPGA.
• Valores relativos a alunos e egressos serão iguais. A critério da Comissão de Pós-Graduação poderá ser 

designado valores diferentes para eventos nacionais e internacionais.
• Valor atual: R$1.500,00 ao ano (não cumulativo para o outro ano).
• Pedido na secretaria por email com a documentação exigida na norma.
• Dezembro e início do ano (até março) é mais difícil conseguir apoio. Faça pedido até setembro de cada ano.
• Ex: Enanpad. Segundo maior (pessoas e artigos) encontro de Administração no mundo.
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Disciplinas e orientação

• Atentem-se ao período de matrícula. Todo semestre precisa se matricular.
• Aprovação de seu orientador para as disciplinas que fizerem no decorrer do curso;
• Vocês já devem saber quais são as obrigatórias. 
• Não tenham medo dos professores, estamos aqui para fazer você de fato aprender. Então, 

acreditem nos métodos didáticos dos professores! 
• Dediquem-se!
• Eliminem as obrigatórias o quanto antes, façam as optativas que seus orientadores aconselharem, 

participem dos grupos de pesquisa logo no início e fiquem mais livres para proceder as pesquisas 
nos anos/semestres finais.

• No caso de mudança de orientador: procurem os coordenadores de linha.

• Atentem-se aos prazos da entrega dos trabalhos de conclusão e aos procedimentos
• Disciplinas obrigatórias que precisam ser feitas antes de qualificar;
• Prazos.
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Conclusão:

• Mestrado

• a) integralizar, pelo menos, 24 créditos em disciplinas, entre obrigatórias, obrigatórias seletivas e 
optativas do seu Curso; 

• b) ter cursado, com aprovação, as disciplinas obrigatórias antes de realizar o exame de 
qualificação; 

• c) ser aprovado em exame de qualificação, no prazo de até 14 meses contados do mês de ingresso 
no Programa, no formato determinado em resolução própria do Colegiado do PPGA; 
• Para os novos ingressantes até Abril de 2020. Envio para a banca 1 mês antes.

• d) comprovar a submissão de um artigo, durante o período do Curso, com conteúdo relacionado 
ao tema de sua dissertação, a um periódico científico classificado nos estratos superiores do 
Qualis/CAPES – intervalo B2, B1,A2 e A1, estabelecido de acordo com resolução própria do 
Colegiado do PPGA; 

• e) ter escrito uma Dissertação de sua autoria exclusiva, defendida em sessão pública e aprovada 
por uma Comissão Examinadora;

Cursos rápidos no exterior são bem vindos. Informem-se com seus orientadores.
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Conclusão:
• Doutorado

• a) integralizar, pelo menos, 36 créditos em disciplinas, entre obrigatórias, obrigatórias seletivas e optativas 
do seu Curso; 

• b) ter ensaio teórico, relacionado ao tema da tese, aprovado por comissão avaliadora própria no prazo de 
até 20 meses contados do mês de ingresso no Programa – tem norma própria no site. Para os novos 
ingressantes até Outubro de 2020. Envio para a banca 1 mês antes. 6000 a 8000 palavras. Ver norma.

• c) ser aprovado em exame de qualificação, após a aprovação do ensaio teórico, no prazo de até 26 meses 
contados do mês de ingresso no Programa, no formato determinado em resolução própria do Colegiado do 
PPGA; (projeto – INTRO + REFERENCIAL TEÓRICO + MÉTODO + CRONOGRAMA - procedimento de banca).

• d) ter um artigo com conteúdo relacionado ao tema de sua tese publicado ou aceito para publicação, 
durante o período do Curso, em periódico científico classificado nos estratos superiores do Qualis/CAPES, 
estabelecido de acordo com resolução própria do Colegiado do PPGA; 

• e) ter uma Tese de sua autoria exclusiva defendida em sessão pública 

• f) ter seu Currículo Lattes atualizado com data não superior a 30 dias, constando 

inclusive eventuais aprovações de artigos e a produção técnica ou tecnológica. 

Doutorado sanduiches, dupla titulação são bem vindos. 

Informem-se com seus orientadores.
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Alguns desafios estratégicos do PPGA
• Desafios Estratégicos – discentes: 

• - Ampliar a participação de discentes em eventos internacionais, cotutela, doutorado sanduíche

• - Ampliar o número de disciplinas ofertadas em idioma estrangeiro;

• - Qualificar a produção dos discentes e docentes, com publicação no estrato A, e em periódicos 
internacionais.

• - Melhorar a eficiência do programa, mantendo a média de tempo de conclusão de 24 meses para 
mestrado e 48 para doutorado. 

• - Incrementar a produção de discentes e egressos de mestrado e doutorado, chegando ao índice de 
1/aluno ou egresso. 

• - Diversificar a origem dos alunos do PPGA;

• - Aprimorar o relacionamento com egressos. 
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Avaliação CAPES
• PPGA é Nota 5 (escala de 1 a 7). PPGA figura entre 

os melhores do Brasil em Administração;

• Avaliação é de 4 em 4 anos (quadrienal). Próxima 
em 2021, referente  aos anos 2017-2020;

• 3 quesitos avaliados: Programa, Formação e 
Impacto. 

• Nota 5 precisa ser “muito bom” (escala máxima) 
em todos eles.

• Pretendemos alcançar o 6, necessidade de não 
piorar os indicadores já obtidos e fortificar a 
internacionalização.

• Só existem 5 programas em Administração nota 6 e 
7 
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Avaliação CAPES
• Foco nos discentes: 2.1, 2.2 (indiretamente 3.1 e 3.3)

• Foco nos egressos: 2.3 (diretamente 3.2)

• Publicações em periódicos (revisas ou journals) pontos:

• B5 – 10 pontos

• B4 – 20 pontos

• B3 – 30 pontos

• B2 – 50 pontos (não pode pedir banca de Doutorado sem pelo 
menos ter um artigo Aceito ou Publicado em um periódico B2)

• B1 – 60 pontos

• A2 – 80 pontos

• A1 – 100 pontos 
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APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES 
DISCENTES



Jorge Streit
Representante discente do

doutorado no Colegiado do PPGA
jorgealfredocs@gmail.com

Lana Montezano
Representante discente na Comissão de Pós-

Graduação (CPG) do PPGA

Representante discente na Comissão 
Permanente de Acompanhamento de 

Bolsistas
lanamontezano@gmail.com

Juliana Legentil
Representante discente do

mestrado no Colegiado do PPGA
julianalegentil@gmail.com

REPRESENTANTES DISCENTES DO PPGA
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ATRIBUIÇÕES DOS REPRESENTANTES DISCENTES

CPG

- Processos de aproveitamento
de estudos e equivalência.

- Processos de bancas de 
projeto e defesa, inclusive de 
prorrogação.

- Proposição de melhorias ao
PPGA.

- Proposição de eventos de 
aprendizagem a serem
realizados por docentes do 
PPGA.

- Aprovação de normativos
vinculados à Comissão.

- Participação na
elaboração e aprovação
dos normativos aplicáveis.

- Participação no 
processo seletivo de 
bolsistas.
- Acompanhamento do 
cumprimento do 
desempenho acadêmico.

- Aprovação de normativos
vinculados ao Colegiado.

- Participação em
discussão e aprovação em
casos de recursos de 
discentes.
- Aprovação da oferta de 
disciplinas.

Acompanhamento
bolsistas

Colegiado

- Identificação, proposição e organização de eventos de aprendizagem complementares à formação dos discentes para 
realização de suas pesquisas.

- Identificação de oportunidades de melhoria ao PPGA.
- Divulgar aos discentes decisões vinculadas ao escopo da instância que participa.
- Receber demandas de discentes que for possível apoiar, dentro da instância que participa.



DICAS GERAIS PARA O PROCESSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

1. LEIAM OS REGULAMENTOS DO PPGA, e observem atentamente os prazos estabelecidos pelo Programa para 
evitar problemas posteriores. 

2. Defina o foco do projeto com o orientador e desenvolva-o enquanto cursa as disciplinas.

3. Façam as disciplinas obrigatórias o quanto antes.

4. Organize-se. O curso, em especial do Mestrado, exige um esforço concentrado e não há tempo para 
descanso antes da qualificação.

5. Aproveitem as disciplinas para elaborarem artigos de qualidade em parceria com colegas, de modo a 
submeter à eventos, melhorá-los e submeter para periódicos. Assim aproveitará o trabalho da disciplina para 
cumprir requisito do Programa.

6. Aproveite as oportunidades de elaboração de revisões de literatura para compor o seu projeto.

7. Assista qualificações e defesas durante o curso e anote as observações da banca para discuti-las com o seu 
orientador.



DICAS GERAIS PARA O PROCESSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

8. Separe tempo para leitura de (muitos) artigos das disciplinas (na sua maioria em inglês) e ainda ler sobre 
seu próprio tema

9. Procure equilibrar sua vida pessoal / profissional com a acadêmica e não deixe de cuidar da sua saúde 
física e mental!

10. Procure pelos membros dos Grupos de Pesquisa e se integre em pelo menos um!

11. Se sentirem falta de alguma formação para melhor condução de suas pesquisas, procurem os 
representantes para avaliarmos possibilidade de oferta de workshop a todos discentes do PPGA.

12. Procure escrever com qualidade sobre temas que estão no escopo das melhores revistas/eventos da área

13. Peça auxílio para ir à eventos científicos, afinal: Cada estudante que aprovar artigo em evento, com 
professor do PPGA, pode pedir até R$1500/ano como auxílio. Além disso, existem outras formas de obtenção 
de apoio para participação em eventos pelo DGP e Fundações de apoio.

14. Ajude e permita-se receber ajuda. Todos nós precisaremos de suporte em algum momento! Façam 
amizades e parcerias com os colegas durante as disciplinas e nos seus grupos de pesquisa – o suporte dos 
colegas é essencial para o sucesso do seu trabalho!


