
O quadriênio da guinada  
uma resposta assertiva ao (quase) descredenciamento 

 
Coordenação: Profa. Dra. Flavia Galindo  

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Daniel Ribeiro  

Secretaria Acadêmica: Silvia Regina  

Apoio Tecnico: Emanuel e Larissa 

 

 



19 anos de um programa nota 3 

A avaliação quadrienal de 2013-2016 resultou em descredenciamento do PPGE. 

A surpresa: o único quesito bem avaliado foi a produção intelectual, que não foi capaz 
de superar os problemas da Proposta do Programa (Peso zero mas conceito “fraco”), e 
demais quesitos considerados “regulares” (Corpo Docente, Corpo Discente e TFC, 
Inserção Social). 

Com o recurso, houve reversão com a resposta favorável publicada em 
20/12/2017.  

Com a incerteza da continuidade, o primeiro ano do quadriênio foi quase perdido. 

Que fase!   



Questão: como superar o mito de 
Sísifo? 



ÚNICA PERGUNTA 
POSSÍVEL: 

 
QUE AÇÕES 
AGREGAM 

VALOR? 



1) Primeira ação: Articulações institucionais 

• Objetivo: fortalecimento do papel institucional 
do programa e busca de apoio 

– Da PROPPG – Pro Reitoria de Pós Graduação da 
UFRRJ,  

– Do ICSA – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. 



2. Compliance  

1) Assegurar que o PPGE cumpre regras claras, a partir do Regimento 
Interno atual e o novo, em tramitação.  

 
2) Assegurar participação coletiva por meio de reuniões mensais em 

colegiado, conforme registro das atas.  
 

3) Assegurar simetria de informações , forte comunicação interna com 
docentes, discentes e egressos. 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2012/08/Regimento-Interno-2016-MPGE-c-delib.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2012/08/Regimento-Interno-2016-MPGE-c-delib.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2019/07/Minuta-do-Regimento-2019-revis%C3%A3o-de-26-junho-PROPPG-1.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/documentos-e-orientacoes-gerais/regulamento-do-curso-de-pos-graduacao/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/normas-capes-2017-2020/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/normas-capes-2017-2020/


3) Reforço no Perfil de Pesquisa Social Aplicada  

1) O programa preparou uma nova Estrutura Curricular que articula a 
área de concentração com as linhas de atuação, os projetos de pesquisa, 

e os perfis do corpo docente e discente.  
 

2) Todas as disciplinas tiveram o conteúdo programático atualizado 
  

3) Neste quadriênio, iniciamos a avaliação pelos discentes por meio do 
Instrumento de Pesquisa online.  

 
4) Desde 2016 que há forte incentivo à produção intelectual discente, e 

os efeitos já são percebidos neste quadriênio. 
 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2019/07/Estrutura-Curricular-2019-mudan%C3%A7a-Estr.-empresarial.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2019/07/Estrutura-Curricular-2019-mudan%C3%A7a-Estr.-empresarial.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2019/07/Pesquisa-de-Disciplinas-PPGE.pdf


4) Formação do corpo discente 

1) O processo seletivo é rigoroso, e exige o Teste ANPAD para as turmas de ampla 
concorrência.  

 
2) Os discentes precisam apresentar uma carta de liberação da chefia direta e do RH 

para participarem do processo seletivo. 
 

3) Discentes participam de congressos nacionais e internacionais e todos publicam, 
como fruto da dissertação, um artigo em evento da área e um artigo em periódico 

Qualis.  
 

4) Sobre o perfil, é desejável que os discentes tenham atuação profissional. Nossos 
egressos atuam em organizações relevantes, tais como: Banco do Brasil, CEFET, 

CSN, Dataprev, Fiocruz, INCA, National Oilwell Varco, Petrobras, Polícia Militar do 
Rio de Janeiro, Vale, Weber Saint-Gobain, Willis Towers Watson, entre outras.  

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/processo-seletivo-2020/


4) Qualidade das dissertações  

1) As dissertações são aplicadas às organizações de origem dos candidatos 
e aderentes às linhas de pesquisa. 

 
2) Todas as bancas de defesas tem a participação de, pelo menos, 01 

membro externo ao programa . 
 

3) Neste quadriênio, as bancas passaram a ser avaliadas.  
 

4) Neste quadriênio, as dissertações e a produção discente estão reunidas 
em nosso site. 

 
5) Com o novo sistema SIGAA, cada trabalho deve enfatizar: Objetivo; 

Aplicabilidade; Contribuição (práticas e teóricas); Originalidade.  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/producao-discente/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/passo-a-passo-no-sigaa/


5) Relacionamento com Egressos  
1) Com apoio do programa, um grupo de ex-alunos estuda a criação da 

Alumni PPGE.  
 

2) O programa mantém contato com os egressos como forma de pensar 
continuamente na tríade carreira, empregabilidade e formação.  

 
3) Alguns depoimentos foram postados no site do PPGE, ou em vídeo.  

 
4) O programa tem parceria com egressos para realização de oficinas de 

ambientação no inicio do ano letivo, para que os candidatos aprovados 
elaborem m plano de ação individual para os 24 meses do MP.  O  objetivo 

é promover aprendizado coletivo e co-construir a identidade mpge, 
discentes e seus egressos. 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/2019/06/02/egressos-do-mpge-se-mobilizam-para-a-discussao-do-alumni-mpge/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/2019/06/02/egressos-do-mpge-se-mobilizam-para-a-discussao-do-alumni-mpge/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2012/08/Regimento-Interno-2016-MPGE-c-delib.pdf
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http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/2019/06/02/egressos-do-mpge-se-mobilizam-para-a-discussao-do-alumni-mpge/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2012/08/Regimento-Interno-2016-MPGE-c-delib.pdf


5) Sustentabilidade Financeira 

1) O PPGE tem investido na aproximação com empresas e organizações 
públicas para a negociação de consultorias e pesquisas patrocinadas. 

 
2) Conseguiu fechar 03 Turmas In company com o IFRJ (2017, 2018) e com a 

CODEMAR – Cia de Desenvolvimento de Maricá (2020.1).  
 

3) Estes convênios geraram recursos financeiros e fortaleceram a produção 
tecnológica. 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/convenio-ifrj/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/convenio-codemar/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/convenio-codemar/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/convenio-codemar/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/convenio-codemar/
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6) Visibilidade  

1) uma nova identidade visual foi criada para reforçar o PPGE como espaço 
privilegiado de produção de conhecimento científico tecnológico aplicado.  

 
2) A presença digital é reforçada com seu site, páginas no Facebook e 
LinkedIn, e Grupo de Alunos e Ex-alunos do LinkedIn, para fortalecimento 

das redes de produção do conhecimento.  
 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2019/07/nova-logo-ppge.jpg
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge
https://www.facebook.com/MestradoProfissionalEmGestaoeEstrategia/photos/a.718689761591073.1073741828.717155578411158/1259298674196843/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/school/15100171/
https://www.linkedin.com/groups/12144483/
https://www.linkedin.com/groups/12144483/
https://www.linkedin.com/groups/12144483/
https://www.linkedin.com/groups/12144483/








6) Visibilidade  
1) Os produtos tecnológicos do PPGE estão descritos na página da Produção 

Tecnológica.  
 

2) Todos tem aderência aos projetos de pesquisa e linhas de atuação do 
programa, e geraram múltiplos impactos:  
i) Relatórios técnicos conclusivos;  

ii) Produtos Bibliográficos dos Docentes;  
iii) Produtos Bibliográficos dos Discentes;  
iv) Desenvolvimento de Tecnologia Social;  

v) Eventos;  
vi)  Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis; 

vii) Produtos registrados;  
viii) Softwares. 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/producao-tecnologica/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/producao-tecnologica/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/relatorios-tecnicos-conclusivos/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/artigos-publicados-pelos-docentes-em-2018/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/producao-discente/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/desenvolvimento-de-tecnologia-social/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/producao-tecnologica/eventos/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/processos-tecnologias-produtos-e-materiais/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/producao-tecnologica/tecnologias-em-gestao-e-estrategia/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/software/


7) Perfil do NDP 

1) A delicadeza do tempo necessário para os ajustes do programa vis à vis o 
tempo da avaliação 

 
2) O constante convite ao engajamento e à participação: qual é o momento 

dos ajustes? 
 

3) Primeira ação: usar s recomendações da última quadrienal para a 
recomposição do NDP com docentes da própria instituição, por meio de 

edital de credenciamento.  
 

4) Segunda ação: reduzir a dependência dos colaboradores nas atividades do 
programa. 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2018/11/Edital-01-2018-de-Credenciamento-de-Colaboradores-MPGE-2018-2-Vers%C3%A3o-3.pdf


8) Qualidade do apoio técnico e Infraestrutura 

1) Com os recursos dos convênios, são perceptíveis as melhorias na 
infraestrutura física do programa, assim como no acesso digital à 

biblioteca.  
 

2) O PPGE criou uma sala de defesa e web conference própria, adquiriu vários 
equipamentos, e ainda dispõe do excelente acervo dos Periódicos CAPES e 

uma equipe técnica competente, formada por um servidor e dois 
estagiários.  

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6463753950368661504/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/biblioteca-central-da-ufrrj/




9) Encontro Teoria e Prática  

1) Em 2019 ocorrerá a 12ª edição, com o objetivo de promover o intercâmbio 
e o diálogo entre a academia e o mercado.  O evento promove parceria 
com egressos atuantes em empresas, com acadêmicos e profissionais e 
divulga a produção do MPGE, ao mesmo tempo que dá visibilidade aos 

parceiros.  
 

2) Participantes: ALEXANDRE REIS  -Diretor Executivo de Operações do 
Sistema FIRJAN; ANTONIO CARLOS VILELA , egresso e Diretor 

Superintendente da SWM: Schweitzer Mauduit do Brasil; SANDRA COSTA – 
Gerente de Recursos Humanos da GE Aviation; RODRIGO ACIOLI – Finep; 

SERGIO YATES – Consultor; ÁLVARO VIANA - CEO da ALTA Geotecnia, 
MAURO OSORIO - Presidente do Instituto Pereira Passos, entre tantos 

outros nomes relevantes. 



10. Prêmios 

1) Em 2019, o aluno Robson Leite foi agraciado pela Sociedade Brasileira de 
Administração Pública com o prêmio de melhor dissertação do ano de 

Mestrado Profissional.  
 

2) Neste mesmo quadriênio, uma aluna ganhou prêmio na categoria 
profissional da 5ª Mostra Científica de Administração do CRA-RJ (MCA), e 

nossa docente Roberta Dalvo foi vencedora do Prêmio Braztoa de 
Sustentabilidade 2017/2018.Com. 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/2019/06/17/aluno-do-mpge-recebe-premio-de-melhor-dissertacao-do-ano-no-ii-premio-sbap-de-teses-e-dissertacoes-edicao-2019/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/2019/06/17/aluno-do-mpge-recebe-premio-de-melhor-dissertacao-do-ano-no-ii-premio-sbap-de-teses-e-dissertacoes-edicao-2019/


Linha 1 (Gestão de Processos, Projetos e Tecnologias): 
 

• Gestão Ambiental e Gerenciamento de 
Resíduos: Profa. Dra. Roberta Dalvo  

• Gestão da Inovação: Prof. Dr. Favio Toda  

• Gestão de Operações: Prof. Dr. Marcelo 
Sales 

• Gestão de Projetos e Processos 
Organizacionais: Prof. Dr. Saulo Barbará 

• Gestão do Conhecimento: Prof. Dr. André 
Cribb  

• Governança e Gestão Estratégica: Prof. Dr. 
André Castro 

• Métodos de Apoio à Decisão e à Avaliação 
de Políticas Públicas: Prof. Dr. Joilson de 
Assis Cabral  

• Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão: 
Prof. Dr. Saulo Rocha 

• Relações interorganizacionais e negócios 
internacionais: Prof. Dr. Caio Chain  

Linha 2 (Estratégias inovadoras para organizações públicas e privadas): 
 

• Aprendizagem Organizacional: Profa. Dra. Beatriz Q. Villardi  

• Conhecimento para Organizações e Desenvolvimento: Prof. Dr. Américo 
Ramos 

• Consumo e Sociologia do Marketing: Profa. Dra. Flávia Galindo  

• Gestão dos Processos de Transferência do Conhecimento: Prof. Dr. 
Thiago Renault 

• Gestão Estratégica de Pessoas: Profa. Maria Cristina Drumond e Castro 

• Gestões Turísticas Sustentáveis e Responsabilidades Corporativas: Prof. 
Rodrigo Amado 

• Interações Público-Privadas e Desempenho em Contratos 
Administrativos: Prof. Paulo Reis 

• Inovações na Indústria 4.0 e Transformações no Mercado de Trabalho: 
Profa. Dra. Claudiana Guedes de Jesus  

• Liderança Estratégica: Profa. Marcia Cova 

• Organizações, Estado e Gestão Pública: Prof. Dr. Daniel Ribeiro 

• Políticas Públicas e Gestão Governamental: Profa. Dra. Biancca 
Scarpeline  

• Produção, Consumo e Políticas Públicas do Agronegócio: Prof. Dr. Carlos 
Otavio de Freitas  

• Qualidade de Vida e Stress Ocupacional: Prof. Dr. Paulo Lourenço 
Domingues Jr  



Obrigada a todos! 
 
 

Flávia Galindo 
flaviagalindo@uol.com.br 

mailto:flaviagalindo@uol.com.br

