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RESULTADO DA PESQUISA EM BANCA SOBRE AS DISSERTAÇÕES DO PPGE - 2019 
 

Competência: Produzir conhecimento na área acadêmica e profissional de gestão e estratégia           Exercício: 2019 (início da série histórica) 

Objetivos: Desenvolver pesquisa científica e produtos aplicados nas áreas de gestão e estratégia. 

     

Metodologia:     

I. Cada membro de banca (com exceção do orientador) preenche o formulário. 

II. Seis dimensões são analisadas.  

     

Breves comentários:  

 Essa pesquisa é inédita e inaugura uma série anual, que pretende ser realizada até 2024. 

 Permite visualizar a qualidade das dissertações, da forma como foi percebida pelos membros das bancas do PPGE. 

 As dimensões 1, 3 e 4 merecem atenção dos docentes orientadores, pois indica um resultado mediano, com potencial de melhorias a partir de 2020. 

 Chama-se atenção que todas as dissertações tiveram, como avaliação, “atende parte das expectativas” em todas as dimensões.    

 Espera-se que as dissertações que tiveram alguma dimensão com pontuação “não atende as expectativas”, provoque no orientador uma reflexão sobre o seu papel na eliminação dos 

fatores que contribuam para tal resultado, posto que não seja desejável o agendamento de banca com trabalhos sem a maturidade necessária, no prazo máximo de 24 meses. 

 

 
 

 

  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge
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DIMENSÕES 
NÃO ATENDE AS 

EXPECTATIVAS 

ATENDE PARTE DAS 

EXPECTATIVAS 

ATENDE PLENAMENTE AS 

EXPECTATIVAS 
SUPERA AS EXPECTATIVAS 

NÃO 

RESPONDEU 

TOTAL DE 

RESPOSTAS 

TABULADAS 

1) SOBRE O PROBLEMA DE 

PESQUISA e QUESTÃO 

INVESTIGATIVA: Capacidade de 

formular o problema de pesquisa 

relevante para a área de 

conhecimento. 

Não contextualizou e nem 

formulou pergunta de pesquisa. 

Formulou a pergunta de pesquisa, 

porém não contextualizou, 
tampouco justificou sua 

relevância. 

Contextualizou e problematizou 
revelando a relevância da pergunta 

de pesquisa em relação à área de 

concentração do programa. 

Texto extremamente bem construído, com 
excelentes dados e referências, indicando 

contribuição inovadora para a área de 

conhecimento. 

    

TOTAL 2 8 23 6 0 39 

% 5,13 20,51 58,97 15,38 0,00 100 

2) OBJETIVOS: Capacidade de 

definir  os objetivo(s) da pesquisa. 

Objetivos, final e intermediários, 
não foram definidos. 

Apresentou os objetivos final e 

intermediários de pesquisa, sem 

alinhamento com a 
problematização, sem 

pressupostos e sem conexão com 

a metodologia. 

Apresentou de forma clara e 

objetiva os objetivos final e 

intermediários, com consistência.  

Apresentou os objetivos final e 

intermediários de pesquisa, alinhados com a 
problematização, com pressupostos e 

conexão com a metodologia, e fortemente 

conectado ao marco teórico, revelando 

importante contribuição para a literatura da 

área. 

    

TOTAL 0 7 22 10 0 39 

% 0,00 17,95 56,41 25,64 0,00 100 
3) MARCO TEÓRICO: Capacidade 

de identificar o arcabouço teórico, e 

apresentar a revisão da bibliografia e 

construir o estado da arte na área, 

identificando lacunas conceituais 

aplicadas. 

Não considerou os trabalhos 
seminais do tópico da pesquisa, ou 

apresentou referencias 

desatualizadas que não puderam ser 
utilizadas para interpretar os dados 

empíricos.  

Considerou os trabalhos seminais 

do tópico, mas não construiu o 
estado da arte de temas 

necessários à pergunta de 

pesquisa definida. 

Considerou os trabalhos seminais 

do tópico de pesquisa, e construiu o 
estado da arte de temas necessários 

à pergunta de pesquisa definida, 

com visão crítica satisfatória. 

Considerou os trabalhos seminais do tópico 
da pesquisa, e construiu o estado da arte de 

temas necessários à pergunta de pesquisa 

definida, com visão crítica exepcional que 
indicou a lacuna de conhecimento existente 

para a comunidade científica. 

    

TOTAL 0 10 23 5 1 39 

% 0,00 25,64 58,97 12,82 2,56 100 
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4) PERCURSO 

METODOLÓGICO: Capacidade 

de definir a metodologia de 

pesquisa e aplicá-la de maneira a 

cumprir os objetivos de pesquisa, 

com rigor. 

Não apresentou 
metodologia para cumprir 

os objetivos do estudo, e 

não cumpriu a 
normatização em termos 

de estrutura e normas 

ABNT/APA. 

Apresentou metodologia de 
forma incompleta para 

cumprir os objetivos do 

estudo, e/ou não cumpriu a 
normatização em termos de 

estrutura e normas 

ABNT/APA. 

Com rigor científico, apresentou de forma clara e 

objetiva a metodologia para cumprir os objetivos 
do estudo, explicou os procedimentos 

metodológicos utilizados, alinhada ao objetivo de 

pesquisa, e  cumpriu plenamente a normatização 

em termos de estrutura e normas ABNT/APA. 

Com rigor científico e de forma inovadora, apresentou de forma 

clara e objetiva a metodologia para cumprir os objetivos do estudo, 

explicou os procedimentos metodológicos utilizados, alinhada ao 
objetivo de pesquisa, e  cumpriu plenamente a normatização em 

termos de estrutura e normas ABNT/APA. 

    

TOTAL 1 9 23 6 0 39 

% 2,56 23,08 58,97 15,38 0,00 100 

5) RESULTADOS: Capacidade de 

apresentar os resultados, as 

conclusões da pesquisa e suas 

contribuições para a área de 

conhecimento. 

Não apresentou resultados 

e conclusões da pesquisa 

Apresentou resultados e 
conclusões da pesquisa, mas  

não elaborou a análise 

teórico-prática, e não 
demonstrou contribuições 

para área de conhecimento. 

Apresentou e discutiu os resultados da pesquisa, 

alinhando com o marco teórico, indicando pontos 

de corroboração ou não com a literatura. Na 
conclusão evidenciou que os objetivos foram 

atingidos, evidenciando as implicações gerenciais e 

estratégicas a pesquisa teórico-empírica. Apontou 
as limitações do estudo e fez sugestões de 

pesquisas futuras para a comunidade científica. 

Apresentou e discutiu os resultados da pesquisa, alinhando com o 

marco teórico, indicando pontos de corroboração ou não com a 

literatura. Na conclusão evidenciou que os objetivos foram 
atingidos, evidenciando as implicações gerenciais e estratégicas a 

pesquisa teórico-empírica. Apontou as limitações do estudo e fez 

sugestões de pesquisas futuras para a comunidade científica. 
Demonstrou de forma satisfatória todo embasamento necessário 

para o desenvolvimento de soluções sócio técnica/tecnológica, 

tanto do ponto de vista acadêmico quando do ponto de vista 
profissional. 

    

TOTAL 1 8 20 9 1 39 

% 2,56 20,51 51,28 23,08 2,56 100 

6) APLICABILIDADE & 

ORIGINALIDADE: Capacidade 

de elaborar produtos aplicados 

como parte da pesquisa ou 

decorrentes dela. 

Não apresentou produtos 
em sua pesquisa. 

Apresentou produtos da  

pesquisa, mas não 
demonstrou contribuições e 

aplicabilidade para área 
profissional, para a 

organização ou para um setor 

econômico. 

Apresentou produtos da pesquisa, demonstrando 

contribuições práticas e teóricas para área 
profissional, para a organização ou para um setor 

econômico. 

Apresentou produtos originais e inovadores como fruto da 

pesquisa, demonstrando contribuições práticas e teóricas para área 
profissional, para a organização ou para um setor econômico. 

    

TOTAL 0 7 24 7 1 39 

% 0,00 17,95 61,54 17,95 2,56 100 
 

 


