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Seropédica 

RESULTADOS PARCIAIS 

4ª (QUARTA) ETAPA CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

EDITAL DE SELEÇÃO EDITAL Nº 01/2020 

 
Pontuação da arguição oral 

 
Em cumprimento dos itens XI e 8.7 do Edital de Seleção 01/2020, divulgamos a lista dos candidatos 

classificados e os eliminados, na quarta etapa de seleção de candidatos às vagas do Curso de Mestrado 

Profissional em Gestão e Estratégia – MPGE, para a composição da Turma do ano letivo 2020. 

 

1. CANDIDATOS APROVADOS 

Número de Inscrição CPF  NOTA  CLASSIF. 

5695 080.064.257-01                        9,20  1o. 

5700 094.277.937-16                        9,13  2o. 

5668 102.050.097-27                        8,58  3o. 

5669 134.675.257-50                        8,58  4o. 

5699 090.633.817-43                        8,50  5o. 

5674 140.180.687-27                        8,50  6o. 

5684 085.937.817-99                        8,40  7o. 

5660 057.116.867-12                        8,17  8o. 

5656 053.596.957-06                        7,50  9o. 

5678 125.039.207-13                        7,50  10o. 

5662 090.305.597-05                        7,00  11o. 

 

2. CANDIDATOS ELIMINADOS 

Número de Inscrição CPF  NOTA  CLASSIF. 

5657 083.432.777-59       5,90  Eliminado (nota < 7) 

 

A nota final desta etapa representa a média da pontuação de todos os integrantes da banca de arguição 

oral. Os critérios de pontuação da arguição oral foram estabelecidos no item 8.7.1 do Edital 01/2020 

(página 07), com a observância de sua aderência aos interesses de pesquisa do programa, a saber: 

 
 Da defesa de uma situação-problema organizacional a ser investigada, a partir de dados 

organizacionais e/ou setoriais reais e com explícito alinhamento às linhas de pesquisa doMPGE. O 

critério indica adequação ao mestrado profissional e a aplicabilidade esperada no MPGE. 

 Da argumentação sobre a viabilidade explícita de desenvolvimento do estudo e de sua aplicação em 

uma organização real, de acordo com aderência aos eixos temáticos dos docentes. 

 Da argumentação, fundamentada na situação problema, sobre a forma como o resultado da pesquisa 

proposta poderá ser útil para organizações e setores econômicos. 

 Da argumentação sobre o problema de pesquisa; objetivos de pesquisa; justificativa e resultados 

esperados; fundamentação teórica; metodologia da pesquisa e referências usadas. 
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