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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL - ERE  

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 PPGE-UFRRJ 

Documento elaborado pela Comitê1de Trabalho aprovado na 93ª Reunião de Colegiado de 10/06/2020, 

considerando a Deliberação do CEPE no 40-2020 de 09/06/2020, que institui as normas para o ensino 

remoto na pós-graduação da UFRRJ. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Em complementaridade ao Protocolo2 aprovado em Colegiado de 10/06/2020, esta proposta estabelece 

um calendário para o Ensino Remoto Emergencial – ERE no âmbito do PPGE/UFRRJ. 

Visa a retomada no curto prazo, em virtude da realidade pandêmica, com total uso do ERE para a oferta 

de disciplinas. Tem vigência durante o período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais, em 

virtude das medidas emergenciais para reduzir a propagação da pandemia da Covid-19. O ERE será 

adotado na oferta de disciplinas fundamentais, optativas, seminários, oficinas, e atividades constantes 

na Matriz Curricular, inclusive as atividades de orientação. Baseia-se no Art. 1º, § único da Deliberação 

do CEPE, que conceitua o ensino remoto emergencial como:  

“uma alteração temporária da forma de oferta de aulas devido a circunstâncias de 

crise. Essa modalidade envolve o uso de soluções remotas para processos 

educativos que, em condições normais, seriam oferecidos de forma presencial e que 

retornarão à modalidade presencial assim que a crise for superada. O 

dimensionamento das turmas deve manter os mesmos padrões do ensino presencial, 

e a interação direta professor-aluno necessária para assegurar a qualidade do 

processo de aprendizagem deve ser assegurada pelos meios de comunicação 

considerados mais adequados pelo docente e pelo colegiado do programa em cada 

caso”. 

 

O planejamento acadêmico, na forma do calendário acadêmico, será objeto de aprovação do colegiado 

de 09/07/2020, e foi construído após consulta prévia aos seus públicos (docente, discente e secretaria 

acadêmica), “a fim de identificar as metodologias e tecnologias mais adequadas em cada caso, as 

necessidades de capacitação a serem suprimidas antes da adoção da nova modalidade de ensino”. 

1.1. Consulta Prévia aos docentes, discentes e secretaria do PPGE 

A comissão coletou dados por meio de três instrumentos de pesquisa distintos, nos dias 18 e 19/06/2020. 

Foram encaminhados questionários aos três públicos, sendo dois pela plataforma Survey Monkey 

(docentes e discentes das Turmas 2020), e um por e-mail para os colaboradores da secretaria do PPGE. 

Todos os docentes responderam ao questionário, e foi possível apurar que 14 dos 22 respondentes 

possuem, pelo menos, um tipo de comorbidade que não permitirá o retorno destes docentes às atividades 

semipresenciais ou presenciais, enquanto não houver uma vacina, ou condições mínimas de segurança 

sanitária que possibilitem a proteção de todos, evitando contaminações. Trata-se de um número 

significativo de docentes do programa (mais da metade), indicando que o PPGE precisa pensar em uma 

solução para aulas remotas para o curto, médio, e até mesmo o longo prazo.  

Sobre a aceitação do modelo remoto, somente um docente solicita não assumir qualquer tipo de 

responsabilidade remota. Portanto, a coordenação pretende seguir com os projetos de ensino remoto 

durante a pandemia do coronavírus, uma vez que pode contar com a colaboração de quase todos os 

docentes. 

Somente um dos discentes não respondeu ao questionário, e foi possível apurar que 13 dos 21 tornaram-

se cuidadores durante a pandemia, e 01 respondente alegou ter problemas com o mestrado porque o 

volume de trabalho aumentou. Diferente do perfil dos docentes, o número de respondentes com algum 

tipo de comorbidade é menor (04 respondentes).  

Ainda que todos os discentes tenham sido favoráveis à adoção do modelo virtual, o perfil sugere cautela 

quanto às instabilidades de toda sorte trazidas pela pandemia. Nesse sentido, a Comissão recomenda 

uma estratégia de aulas virtuais das disciplinas do PPGE, e a possibilidade de matrícula do discente em 

 
2 Documento aprovado na 93ª Reunião de Colegiado de 10/06/2020. 

https://pt.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=ruhfGPDGGpB_2BPIrJTSR6Jaqma97g6Pksti8zfFISJWatMgjQ6Cn6JWo82JRoGXVN
https://pt.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=_2FWkYI60VzQuwBR0s5mcgCHpUug_2BGmx1U0QYQwDmV9WSkDWOcpHCWZ2tCL6egZNG1
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disciplinas de outros programas e/ou outras instituições. Considera-se que não haverá, no curto ou médio 

prazo, possibilidade de abertura de turmas presenciais (mais da metade do quadro de nossos docentes 

tem comorbidades). Durante a pandemia, poder-se-á matricular3 em até 03 disciplinas em outros 

programas ou instituições, desde que atendam aos critérios regimentais, e com aprovação explícita do 

orientador. 

Todos os colaboradores responderam ao questionário e, dos 3 respondentes, dois enfrentam problemas 

que podem significar impedimento para o retorno às atividades semipresenciais ou presenciais, de médio 

a longo prazo.  Dois colaboradores informaram que se sentem confortáveis em trabalhar remotamente 

durante a pandemia, e possuem todos os recursos disponíveis. Um colaborador não se sente confortável 

em trabalhar remotamente durante a pandemia, e solicitou um computador para que possa realizar suas 

tarefas de casa.  

Somente um colaborador informou estar ciente de que a secretaria será a responsável por dar suporte 

técnico aos docentes e discentes, para que todos possam usar as plataformas Google Meet, Google 

Classroom, e SIGAA. Da mesma forma, com a consulta, ficaram cientes de que terão o prazo de uma 

semana para configurar as plataformas a serem adotadas. 

A Comissão sugere que o PPGE providencie suporte técnico para a secretaria desenvolver seu trabalho 

remotamente, preparando um kit para que estes colaboradores possam atuar de suas residências. 

Também deve deixar claro que o horário de trabalho remoto segue o horário de trabalho presencial, e 

que férias e dias de descanso serão respeitados.   

Para todos os públicos, a retomada às atividades presenciais deve ser feita somente após a completa 

higienização das instalações do PPGE, com álcool em gel nas salas, e fornecimento desejável de 

máscaras e luvas descartáveis. 

 

 

  

  

 
3 Medida aprovada em colegiado pleno de 08/Julho/2020 (94ª ROC). 
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3. CRONOGRAMA   

Após a consulta, comissão estabeleceu o seguinte cronograma de ação: 

PERÍODO AÇÃO 

De 17 a 21/06 Consulta aos docentes, discentes e secretaria acadêmica // 

Confirmação de docentes e componentes acadêmicos 

De 22 a 27/06  Aferição das respostas e modelagem do documento 

De 22 a 27/06  Prazo para docentes prepararem o conteúdo programático dos 

componentes acadêmicos convertidos para o ambiente virtual, conforme 

orientações do Tópico 7 deste documento, e envio para a coordenação 

De 29/06 a 02/07  Envio do documento aos conselheiros // Ações de pré-implantação 

De 03/07 a 08/07  Fechamento da proposta a ser aprovada em colegiado  

09/07  Reunião de Colegiado 

A partir de 10/07 Configuração dos softwares por parte da secretaria acadêmica, e elaboração do 

material instrucional para docentes e discentes // Envio do conteúdo 

programático das disciplinas para os alunos, convertido para o ambiente virtual 

e material instrucional para docentes e discentes // Docentes devem fazer 

upload dos materiais de leitura e estudo da disciplina, e encaminhar aos alunos 

antes do início das aulas // Secretaria orientar aos discentes sobre o período de 

matrículas 

24/07 Reinício das atividades 

Setembro/2020 Avaliação da experiência por parte da Comissão, e planejamento das atividades 

de médio e longo prazo, visando o ano letivo de 2021. 

O novo calendário acadêmico 2020, elaborado durante a pandemia, com atividades síncronas e 

assíncronas, será disponibilizado AQUI. 

  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/calendario-academico-2020/
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4. PROTOCOLO DE CONVERSÃO DE DISCIPLINAS PARA O ERE   

As disciplinas convertidas para o ERE no PPGE seguem a Deliberação no 40 de 09/06/2020 do CEPE 

da seguinte forma: 

1) Este é um plano de curto prazo que inclui as disciplinas e Oficinas previstas dos Ciclo I e II do 

Calendário Anual 20204, já aprovado no colegiado de dez/2019. 

 

2) Todas estas disciplinas devem ser atualizadas para o ERE, aprovadas em colegiado, e 

disponibilizadas para os alunos com antecedência da data da matrícula. A atualização deve 

conter as “metodologias que serão utilizadas, incluindo plataformas e ferramentas tecnológicas 

adotadas, critérios e procedimentos de avaliação”. 

 

3) No caso de disciplinas ofertadas dias e horários que não sejam a sexta-feira de 08h às 18h, a 

mudança pode ser negociada pelo docente e seus alunos, e deve estar de comum acordo com 

todos os discentes matriculados. 

 

4) Discentes matriculados nas disciplinas convertidas para o ERE, terão o direito ao trancamento 

da disciplina, desde que decorridos5 até 75% da carga horária total.  O motivo do trancamento 

(problemas de ordem tecnológicas, de saúde pessoal ou familiar) deve ser avaliado em colegiado 

conforme o Regimento do PPGE. Os alunos terão direito a fazer nova matrícula da disciplina 

trancada, aguardando sua inclusão no próximo calendário regular do PPGE.  

 

5) Os discentes matriculados que perderem algum encontro síncrono, poderão fazer a reposição 

por meio de acesso aos vídeos gravados por 30 dias, ou qualquer outro material encaminhado 

pelo docente. 

 

6) Excepcionalmente durante a pandemia, as atividades acadêmicas convertidas para o ERE serão 

ofertadas em conjunto para as duas turmas de 2020 (Turma Codemar, e Turma de Ampla 

Concorrência), nos mesmos dias e horários. 

 

7) Os procedimentos adotados durante a vigência do ensino remoto emergencial 

devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 

5.1. O ensino remoto emergencial pode ser ofertado, segundo a avaliação do docente, sobre a 

forma mais adequada de viabilizar a realização de cada disciplina, na forma de: atividades 

sincrônicas ou gravação de aulas, fornecimento de roteiros de aula escritos, contatos 

individualizados por meio escrito ou audiovisual.  

5.2. O PPGE sugere o G Suite como plataforma para a realização das atividades, à qual a adesão 

dos docentes não será obrigatória. 

5.3. Em relação às atividades síncronas, devem ser assegurados meios para que os alunos 

matriculados que, em virtudes de problemas de conexão, fiquem impossibilitados de 

acompanhar alguma aula específica, tenham acesso ao conteúdo tratado. O docente deve avaliar 

qual a forma mais adequada para viabilizar isso em cada disciplina: gravação de aulas, 

fornecimento de roteiros de aula escritos, contatos individualizados por meio escrito ou 

audiovisual, revisão de conteúdos no início da aula seguinte, etc. Casos as aulas sejam gravadas, 

elas devem permanecer disponíveis por um período mínimo de 30 dias, para que os discentes 

que eventualmente enfrentem limitações temporárias de acesso tenham a oportunidade de rever 

o conteúdo e tirar dúvidas com o docente responsável. 

5.4. O docente deverá priorizar, na bibliografia da disciplina, materiais que possam ser 

acessados online pelo discente, ou reproduzir este material de forma a disponibilizar o mesmo 

para o aluno, durante o período de oferta da disciplina.  

 
4 Este período estava previsto para ocorrer de e 06/03/2020 a 10/08/2020. 
5 A deliberação do CEPE é clara nessa abertura de prazo, e se sobrepõe ao prazo regimental. 
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5.5. O docente deverá indicar, no momento de retomada das atividades letivas por meio do 

ensino remoto emergencial, qual(is) o(s) melhor(es) horário(s) e/ou forma (s) de contato 

preferencial(is) para que o discente possa tirar dúvidas sobre o conteúdo das aulas ou sobre 

avaliações no decorrer da disciplina;  

5.6. Sobrepondo-se ao regimento do programa, durante a pandemia, o conceito de frequência 

não se aplica à modalidade de ensino remoto emergencial. Todavia, o aluno que não participar 

de 5 dos 6 encontros remotos, conforme registrado pelo login de acesso na plataforma, será 

obrigado a realizar uma atividade a ser definida pelo docente na disciplina, em prazos 

negociados entre as partes. A não realização e entrega da atividade no prazo arrazoado poderá 

significar a reprovação do aluno. Da mesma forma, a participação ativa dos alunos nos encontros 

síncronos poderá ser um dos critérios para a avaliação final. Em caso de ausência dos encontros 

remotos, o aluno deverá justificar dificuldades de comunicação com o docente junto ao 

professor da disciplina e à coordenação do curso; 

5.7. Os mecanismos e critérios de avaliação devem ser explicitados na versão adaptada do 

programa da disciplina antes da retomada das atividades letivas por meio do ensino remoto. 

5.9. Em aulas ofertadas por convidados, técnicos, pesquisadores, professores externos a UFRRJ 

ou pós-doutorandos e doutorandos com experiência comprovada em um dado tema, o docente 

responsável deve estar presente na sala virtual.  

5.10. A partir deste plano de curto prazo, a Comissão deverá fazer uma avaliação da experiência 

em setembro/2020, e formular novo plano de ERE para o médio a longo prazo, caso seja 

necessário, para incluir as demais disciplinas e Oficinas previstas a partir de agosto/2020 no 

Calendário Anual 20206 aprovado no colegiado de dez/2019. 

 

 

  

 
6 Este período estava previsto para ocorrer de e 06/03/2020 a 10/008/2020. 
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5. NOVO CALENDÁRIO 2020 AJUSTADO PARA O ERE   

O calendário respeita o que já está estabelecido com os discentes, cujas aulas do PPGE sempre ocorrem 

às sextas-feiras, com reposição eventual aos sábados. Contudo, conforme item 3.3 deste documento, 

ajustes podem ser negociados entre docentes e discentes matriculados, desde que haja comum acordo. 

DATAS e HORÁRIOS AMPLA CONCORRÊNCIA  

E TURMA CODEMAR 

24/07, de 19 às 20h30 SOMENTE PARA A TURMA CODEMAR: Aula Inaugural 

25/07 de 08 às 17h 

Sábado 

SOMENTE PARA A TURMA CODEMAR: De 08h às 17h - 

PPGE0121-1 - Oficina de Autorrealização: Tornando-se Mestre 

(Profa. Beatriz Villardi e Profa. Estela Fernandes) 

Dias 7, 14, 21, 28 de 

agosto, 04 e 11 de 

setembro 

MANHÃ (de 08h às 12h30) - 1o. Ciclo de Disciplinas Fundamentais 

Obrigatórias - OBR 1- IH 1122 - Tópicos Contemp. em 

Administração (02 créd.) – Profa. Marcia Cova 

Dias 7, 14, 21, 28 de 

agosto, 04 e 11 de 

setembro 

TARDE (de 13h30 às 18h) - 1o. Ciclo de Disciplinas Fundamentais 

Obrigatórias - OBR 2- IH 1110 - Pesquisa Científica em 

Administração (02 créd.) – Profa. Beatriz Villardi  

18/09 De 08h às 17h - PPGE0121-1 - Oficina de Harzing com Prof. Saulo 

Rocha, e oficina de Motores de Busca com Prof. Rodrigo Amado 

Dias 2, 9, 16, 23 e 30 de 

outubro, 6 de novembro 

MANHÃ (de 08h às 12h30) - 2o. Ciclo de Disciplinas Fundamentais 

Obrigatórias - OBR 3- IH 1134 - Análise Quantitativa em Estudos 

Organizacionais (02 créd.) – Prof. Joilson Cabral 

Dias 2, 9, 16, 23 e 30 de 

outubro, 6 de novembro 

TARDE (de 13h30 às 18h) - 2o. Ciclo de Disciplinas Fundamentais 

Obrigatórias - OBR 4- IH 1133 - Análise Qualitativa em Estudos 

Organizacionais (02 créd.) – Profa. Cristina Drumond 

13/11 De 08h às 17h – PPGE0121-3 – Oficina de Redação Científica – 

Profa. Cristina Drummond 

 

6. DEFINIÇÕES TÉCNICAS  

Tutorial Google Meet – Docentes. 

Tutorial Google Meet – Discentes. 

 

  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2020/07/googleMeetPPGE-docente.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2020/07/googleMeetPPGE-aluno.pdf
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7. MODELO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONVERTIDO PARA O ERE  

As disciplinas abaixo seguem as ementas e conteúdos programáticos descritos na Estrutura Curricular 

2019 do PPGE-UFRRJ, aprovada 80ª Reunião Ordinária de Colegiado de 27/11/2018, ajustada na 83ª 

Reunião Ordinária de Colegiado de 16/04/2019, aprovada na Reunião da Câmara da PROPPG de 

22/05/2019, com Deliberação do CEPE no. 150 de 12/11/2019. 

Em caso de dúvidas sobre a disciplina no ensino remoto emergencial, deve-se entrar em contato 

diretamente com os docentes da disciplina. 

 

7.1. IH 1133 - Análise Qualitativa em Estudos Organizacionais (OBRIGATÓRIA - 30h)  

As disciplinas remotas seguem as ementas e conteúdos programáticos descritos na Estrutura Curricular 

2019 do PPGE-UFRRJ - Deliberação no. 150 de 12 de novembro de 2019.  

 

Respeitando a Deliberação do CEPE, os contatos serão realizados pelos seguintes canais: 

E-mail: cristina.ufrrj.itr@gmail.com 

Celular/whatsapp: (32) 98427-1099 para criação de grupo de discussão ou por meio de plataformas 

como RNP, SIGAA ou outra designada pelo PPGE.  

Horários de atendimento: 14h00 às 18h00. 

 

Datas dos encontros remotos:  

2, 9, 16, 23 e 30 de outubro, 6 de novembro.  

 

Docente: Maria Cristina Drumond e Castro – SIAPE: 2342522 

 

O BJETIVOS DA DISCIPLINA  

Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário para a elaboração de um projeto de pesquisa 

qualitativa. 

 

EMENTA  

Fundamentos e abordagens da investigação qualitativa. O debate qualitativo x quantitativo. As cinco 

abordagens qualitativas de investigação. Pesquisa narrativa. Pesquisa fenomenológica. Grounded 

Theory. Pesquisa etnográfica. Pesquisa de estudo de caso. A escolha do método qualitativo e a relação 

com os dados coletados. Escolha das técnicas de coleta. Grupo Focal. Entrevistas. Estudo de caso. 

Pesquisa-ação. Técnicas de projeção. Histórias de vida. Etnografia. As técnicas de análise de dados na 

Pesquisa Qualitativa. Análise de Conteúdo. Análise de discurso. Análise de imagem. Análise de 

documentos. Descrição Interpretativa. Softwares de análise de dados. 

  

METODOLOGIA  

A Disciplina adota o modelo de metodologias ativas com sequências didáticas, sala de aula invertida 

com estudo prévio de conteúdo (discente), aula expositiva (docente), diálogo (docentes e discentes), 

realização de seminários (equipes/individual) e trabalho prático (estudos de casos aplicados à 

administração). 

 

OBJETIVOS DOS ENCONTROS VIRTUAIS  

Discentes: Realizar leitura prévia dos conteúdos encaminhados (aulas programadas/bibliografia 

obrigatória e complementar). Preparar os textos que serão discutidos em cada encontro presencial, com 

entrega de resenha ou seminário. 

Realizar as atividades em atendimento ao cronograma proposto. 

Docente: Apresentar abordagens e perspectivas teóricas sobre o tema da aula. Proporcionar aos alunos 

o conhecimento necessário para a elaboração de um projeto de pesquisa qualitativa. Estimular a 

produção de texto crítico e dialógico sobre os temas de interesse do aluno. 

  

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2019/12/Estrutura-Curricular-2019-com-delibera%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/files/2019/12/Estrutura-Curricular-2019-com-delibera%C3%A7%C3%A3o.pdf
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LINK PARA O CONTEÚDO E MATERIAL DE LEITURA: O PPGE vai informar qual a 

plataforma será adotada. Os textos estão disponíveis no SIGAA. As aulas gravadas ficarão disponíveis 

por 30 dias no link disponibilizado. 

  

AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados a partir das atividades: 

• Resenhas (25%): As resenhas deverão entregues, previamente à cada aula, com exceção da 

primeira aula, quando será explicado o modelo e sua construção. 

• Seminários de pesquisa (25%): atividade presencial 

• Estudo de Caso (30%): O aluno irá avaliar a metodologia qualitativa aplicada a estudos em casos 

já publicados em periódicos da área de administração em bases científicas p.e.: Scielo, Scopus, Spell. 

• Participação online em aulas expositivas e debates para a aprendizagem coletiva (20%):  

  

OBSERVAÇÃO:  

Conforme Deliberação, o aluno que não participar de 5 dos 6 encontros remotos, conforme registrado 

pelo login de acesso na plataforma, será obrigado a realizar uma atividade.  

A não realização e entrega da atividade no prazo arrazoado poderá significar a reprovação do aluno.  

Em caso de ausência dos encontros remotos, o aluno deverá justificar dificuldades de comunicação com 

o docente junto ao professor da disciplina e à coordenação do curso até a semana seguinte. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

6 ENCONTROS VIRTUAIS DE 14h ÀS 16:30h – aula e atividades 

 

AULA 1. Fundamentos e Abordagens da Investigação Qualitativa 

1.1. Definindo a pesquisa qualitativa: 

1.1.1. O que é pesquisa qualitativa 

1.1.2. Validade e confiabilidade da pesquisa qualitativa 

1.1.2. O debate qualitativo x quantitativo - O problema de pesquisa 

1.2. A formulação da questão de pesquisa: problema/contexto, questão, hipóteses, e o objeto de pesquisa. 

1.3. As cinco abordagens qualitativas de investigação:  

 1.3.1. Pesquisa narrativa 

 1.3.2. Pesquisa fenomenológica 

 1.3.3. Pesquisa da Grounded Theory ou Teoria Fundamentada 

 1.3.4. Pesquisa etnográfica (participante) 

 1.3.5. Pesquisa de estudo de caso 

 

Programação:  

13h: Prazo para entrega virtual das resenhas das leituras complementares 

De 13:00 às 14:00h: Aula expositiva   

De 14:00 às 16:00h: Seminário dos textos das leituras obrigatórias 1 e 2 

De 16h às 16h30: Intervalo. 

De 16:30 às 17h30: Diálogo sobre os textos obrigatórios/complementares. Temática: Como escolher o 

método de pesquisa qualitativo? 

De 17h30 às 18h30: Debate teoria e prática: O projeto de pesquisa. 

  

Leituras obrigatórias:  

TEXTO 1. CRESWELL, J.W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco 

abordagens. 3. ed. – Porto Alegre: Penso, 2014. Capítulos 2 e 3. 

TEXTO 2. “CRESWELL, J.W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco 

abordagens. 3. ed. – Porto Alegre: Penso, 2014. Capítulo 6 (Introduzindo e focando o assunto - 

apresentando o problema e as perguntas de pesquisa). 

 

 Leituras complementares:  
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GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração de 

Empresas (RAE) São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63 Mar./Abr. 1995.  

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf. Acesso: jun, 2020. 

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa tipos fundamentais. 1995. Revista de Administração de Empresas 

(RAE) São Paulo. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf. Acesso em 

jun.2020. 

GODOY, A. S. A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de empresas. (RAE) Revista 

de Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, n. 4, p. 65-71 Jul./Ago. 1995. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75901995000400008&script=sci_abstract&tlng=pt. 

Acesso em jun.2020. 

 

AULA 2. A Escolha do Método: Quando Escolher o Método Qualitativo? 

2.1. Os tipos de dados coletados 

2.1.1. Dados objetivos: Práticas (observadas, objetivadas, reconstruídas e declaradas) 

2.1.2. Dados subjetivos: Normas individuais, opiniões, atitudes, valores e símbolos. 

2.2. Procedimentos para coleta de dados (observação, entrevista, documentos) 

2.3. Planejamento: roteiro e questionário 

 

Programa: 

13h: Entrega das Resenhas dos textos complementares 

De 13:00 às 14:00h: Aula expositiva 

De 14:00 às 16:00h: Seminário dos textos das leituras obrigatórias 1 e 2  

De 16h às 16h30: Intervalo. 

De 16:30 às 17h30: Diálogo sobre os textos obrigatórios/complementares. Temática:  

De 17h30 às 18h30: Debate teoria e prática: Tipos de pesquisa aplicados aos projetos de pesquisa. 

 

Leituras obrigatórias: 

TEXTO 1. YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. Parte I. 

Compreendendo a pesquisa Qualitativa.  

TEXTO 2. YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. Parte II.  

Fazendo a pesquisa qualitativa.  

 

Leituras complementares: 

MESQUITA, R.F.; MATOS, F.R.N.  Pesquisa Qualitativa e Estudos Organizacionais: história, 

abordagens e perspectivas futuras. IV Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da 

Administração. Florianópolis, 2014.  

 

GUNTHER, Hartmut. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: esta é a questão? Revista 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, Mai-Ago 2006, Vol. 22 n. 2, pp. 201-210. 

 

AULA 3. Técnicas de Coleta 

3.1. Grupo Focal (Focus Group)  

3.3. Entrevistas  

3.4. Estudo de caso 

3.5. Histórias de vida 

3.6. Técnicas de projeção 

3.7. Pesquisa-ação 

3.8. Etnografia 

3.9. Método dos itinerários  

3.10. Netnografia. 

 

Programa: 

13h: Prazo para entrega virtual das resenhas das leituras complementares 

De 13:00 às 14:00h: Aula expositiva   
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De 14:00 às 16:00h: Seminário sobre métodos de pesquisa aplicados à administração.  

De 16h às 16h15: Intervalo. 

De 16:15 às 17h30: Continuação do Seminário sobre métodos de pesquisa aplicados à administração.  

De 17h30 às 18h30: Debate teoria e prática: O Método de pesquisa e sua aplicabilidade. 

 

Leituras obrigatórias: 

Material de consulta disponibilizados por meio digital. 

Consulta livre para estruturação do Seminários por meio de bases científicas. 

 

Atividades:  

Entrega de resenha do vídeo sobre Grounded theory. 

WALDINGER, R.TED Talk: Do que é feita uma vida boa? Lições do mais longo estudo sobre 

felicidade. Nov. 2015. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xcsjGDM1QFg 

Leituras complementares: 

FERNANDES, E. M. & MAIA, A. Grounded theory: Métodos e técnicas de avaliação: Contributos para 

a prática e investigação psicológicas. Braga: Universidade do Minho. Centro de estudos em educação 

e psicologia: 49-76. 2001. 

GATTI, B.A. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. Brasília: Liber, 2005. 

Capítulos 1 e 2. 

HAIR JR, JOSEPH F., et al. Fundamentos de Pesquisa de Marketing-3. McGraw Hill Brasil, 2014. 

Capítulo 9 (Análise de dados qualitativos). 

KOZINETS Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: Sage. Cap. 1, 2, 4. 2010. 

MESQUITA, R. F.; MATOS, F. R. N. Pesquisa Qualitativa e Estudos Organizacionais: história, 

abordagens e perspectivas futuras. IV Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da 

Ciência da Administração. Florianópolis, 2014. 

 

Aula 4. Técnicas de Análise na Pesquisa Qualitativa 

4.1. Análise de conteúdo 

4.2. Análise de discurso 

4.3. Análise de imagem 

4.4. Análise de documentos 

4.5. Descrição interpretativa 

4.6. Softwares para análise qualitativa de dados 

4.7. Pesquisa-ação 

4.8. Etnografia e Netnografia 

 

Programa: 

13h: Prazo para entrega virtual dos seminários 

De 13:00 às 14:00h: Aula expositiva   

De 14:00 às 16:00h: Seminário sobre métodos de pesquisa aplicados à administração.  

De 16h às 16h15: Intervalo. 

De 16:15 às 17h30: Continuação do Seminário. 

De 17h30 às 18h30: Debate teoria e prática: O Método de pesquisa e sua aplicabilidade. 

 

Leituras indicadas: 

NUNES, J. M.; INFANTE, M. Pesquisa-ação: uma metodologia de consultoria. Escola politécnica de 

saúde Joaquim Venâncio., org. Formação de pessoal de nível médio para a saúde: desafios e perspectivas 

[online]. Rio de Janeiro:  

FIOCRUZ, 1996. 224 p. ISBN 85-85676-27-2. Available from SciELO Books. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/dydn3/pdf/amancio-9788575412671-10.pdf 

SILVA, MOL da, et al. Etnografia e Pesquisa Qualitativa: Apontamentos sobre um caminho 

metodológico de investigação. VI Encontro de pesquisa em educaçãoppged/UFPI 03-11. (2010). 

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa 31.3 443-466. 2005. 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  
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AULA 5 (30/10/2020) 

Tópicos: Seminários de pesquisa aplicados à administração 

Grupo Focal (Focus Group)  

Estudo de caso 

Histórias de vida 

 

Programa: 

13h: Prazo para entrega virtual dos seminários 

De 13:00 às 14:00h: Aula expositiva sobre elementos do projeto de pesquisa  

De 14:00 às 16:00h: Seminário sobre os projetos individuais de pesquisa.  

De 16h às 16h15: Intervalo. 

De 16:15 às 17h30: Continuação do Seminário. 

De 17h30 às 18h30: Debate teoria e prática: A pesquisa qualitativa aplicada ao projeto de pesquisa. 

 

Atividades: Apresentação de seminário, em grupo, sobre técnicas de análise qualitativa. 

 

AULA 6 (06/11/2020). Tópicos: Análise dos projetos de pesquisa sob enfoque qualitativo 

 

Programa: 

13h: Prazo para entrega virtual dos seminários 

De 13:00 às 14:00h: Aula expositiva sobre elementos do projeto de pesquisa  

De 14:00 às 16:00h: Seminário sobre os projetos individuais de pesquisa.  

De 16h às 16h15: Intervalo. 

De 16:15 às 17h30: Continuação do Seminário. 

De 17h30 às 18h30: Debate teoria e prática: A pesquisa qualitativa aplicada ao projeto de pesquisa. 

 

Atividades: Entrega de apresentação sobre como usar a pesquisa qualitativa no projeto de pesquisa. 

  

BIBLIOGRAFIA BASICA: 

CRESWELL, J.W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco 

abordagens. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014. 

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016.  

VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2006. 

ALYRIO, R. D. Métodos e técnicas de pesquisa em administração. Rio de Janeiro: Fundação 

CECIERJ, 2009. Pdf Disponível por acesso eletrônico. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AAKER, DA, V. KUMAR, & GS DAY. Pesquisa de marketing. 2.ed. – 6. reimpr. São Paulo: Atlas, 

2011. Capítulo 8 (Técnicas de projeção). 

ANDRADE, JOAQUIM & GOSLING. Metodologias de Análise de Imagem no Marketing: um estudo 

bibliométrico dos anais do EnANPAD. TPA-Teoria e Prática em Administração 4.1 P. 180-200, 

2014. 

BARDIN, LAURENCE. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. Partes I e II. 

BOURDIEU, P., CHAMBOREDON PJ, PASSERON JC. O Ofício de Sociólogo: metodologia da 

pesquisa na sociologia. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. Segunda parte do livro (A construção do 

objeto) 

BROWN, S., SHERRY JR., J. F., & KOZINETS, R. V. Teaching Old Brands New Tricks: Retro 

Branding and the Revival of Brand Meaning. Journal Of Marketing, 67(3), 19-33. 2003. 

CAMPOS, R., MARIBEL S., CASOTTI L. Possibilidades de contribuição da sociologia ao marketing: 

itinerários de consumo. Encontro de Marketing da ANPAD 2, 2006. 

CAREGNATO & MUTTI. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise de conteúdo. Texto 

Contexto Enferm 15.4 679-84. 2006. 
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CHIZZOTTI, A. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e desafios. Revista 

Portuguesa de Educação 16.2: 221-236. 2003. 

CRESWELL, J.W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens. 

3. ed.  Porto Alegre: Penso, 2014. Capítulos 2, 3, 6, 7. 

DIAS, C.A. Grupo focal: técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. Informação & 

Sociedade: Estudos 10.2, 2000. 

FERNANDES, E. M. & MAIA, A. Grounded theory: Métodos e técnicas de avaliação:Contributos para 

a prática e investigação psicológicas. Braga: Universidade do Minho. Centro de estudos em educação 

e psicologia: 49-76. 2001. 

GATTI, B.A. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. Brasília: Liber, 2005. 

Capítulos 1 e 2. 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração de 

Empresas (RAE) São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63 Mar./Abr. 1995. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf. Acesso: jun, 2020. 

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa tipos fundamentais. 1995. Revista de Administração de Empresas 

(RAE) São Paulo. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf. Acesso em 

jun.2020. 

GODOY, Arilda Schmidt. A pesquisa qualitativa e sua utilização em Administração de Empresas. Rev. 

adm. empres.,  São Paulo ,  v. 35, n. 4, p. 65-71,  Aug.  1995 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75901995000400008&lng=en&nrm=iso>. access on  23  June  2020.  https://doi.org/10.1590/S0034-

75901995000400008. 

GOODYEAR, M. O que é a pesquisa qualitativa? In: Colin MacDonald, Phyllis Vangelder (Eds.). 

ESOMAR Handbook of Market of Opinion Research. (4. ed., Cap. 7, pp. 177-239). Amsterdam: 

ESOMAR, 1998.   

GUNTHER, Hartmut. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: esta é a questão? Revista 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, Mai-Ago 2006, Vol. 22 n. 2, pp. 201-210. 

HAIR JR, JOSEPH F., et al. Fundamentos de Pesquisa de Marketing-3. McGraw Hill Brasil, 2014. 

Capítulo 9 (Análise de dados qualitativos). 

KOZINETS, R.  Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: Sage. Cap. 1, 2,4., 2010. 

KOZINETS, R., DE VALCK, K., WOJNICKI, A., & WILNER, S. Networked Narratives: 

Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal Of Marketing, 74(2), 71-

89. 2010. 

MAUSS, M et al. Manual de etnografía. 2006. Capítulos 1, 2, 3. 

MESQUITA, Rafael Fernandes; MATOS, Fátima Regina Ney.  Pesquisa Qualitativa e Estudos 

Organizacionais: história, abordagens e perspectivas futuras. IV Colóquio Internacional de 

Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração. Florianópolis, 2014. 

OLIVEIRA, C.L. Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, técnicas e 

características. Revista Travessias vol. 2, nº3, 2008. 

PAULILO, M.A.S. A pesquisa qualitativa e a história de vida. Serviço social em revista 2.1 135-145. 

1999. 

POULAIN, J.P., PROENÇA, R.P.C. Reflexões metodológicas para o estudo das práticas 

alimentares. Rev. nutr 16.4 P. 365-386. 2003. 

RIOS, FOSSATI & ARAUJO. Práticas de Gestão de Estoques em Hospitais: Um Estudo de Casos em 

Unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2012. 

SILVA, A. Barbosa; GODOI, C. K. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais. Paradigmas, 

Estratégias e Métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

SILVA, MOL da, et al. Etnografia e Pesquisa Qualitativa: Apontamentos sobre um caminho 

metodológico de investigação. VI encontro de pesquisa em educaçãoppged/UFPIP: 03-11. 2010 

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa 31.3 P. 443-466. 2005. 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos.  3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. 

VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2006. 
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7.2. IH 1122 – Tópicos Contemporâneos em Administração (OBRIGATÓRIA - 30h) 

PLANO DE ENSINO – 2020 – on-line 

 

Respeitando a Deliberação do CEPE, no sentido de assegurar a qualidade do processo aprendizagem, 

os discentes podem reservar horário para troca de ideias, esclarecimento de dúvidas pelos seguintes 

canais (a definir pelo docente): 

E-mail:  mpgemarciacova@gmail.com 

WhatsApp: 21-99355-6440 

Celular e WhatsApp de segunda a quinta, de 14h às 18h  

 

1. Método 

O curso baseia-se na leitura prévia das referências recomendadas para cada aula, combinada com a 

apresentação de seminários e debates em sala. Para um bom desempenho no curso, torna-se 

imprescindível a leitura prévia das referências obrigatórias indicadas neste plano de ensino. Espera-se 

que, com isso, as discussões empreendidas sejam profícuas.  

Apesar do curso ter sido preparado inicialmente para encontros presenciais, a pandemia de COVID19 

nos forçou a adaptar esses procedimentos ao isolamento social implantado pelas 3 esferas de Governo. 

Nesse sentido teremos orientações para os encontros virtuais, considerando ser esse um momento 

totalmente atípico. 

 

2. Regras Gerais para os exercícios domiciliares: 

- A cada aula, o aluno deverá realizar leitura dos textos indicados e ao final apresentar uma resenha 

crítica sobre esses textos (uma só resenha que contenha todos os textos em cada aula). Serão 6 resenhas 

que podem ser enviadas a qualquer momento até o final da disciplina. Uma para cada aula. As resenhas 

podem ser enviadas para o e-mail: mpgemarciacova@gmail.com. 

 

3. Regras Gerais os Encontros virtuais: 

- A leitura prévia das referências básicas é obrigatória e será apresentada pela professora. As referências 

(artigos) estão disponíveis na internet nos links indicados. O texto básico será debatido por todos os 

alunos e os complementares serão apresentados pelos grupos (cada grupo fica responsável pela 

apresentação de um texto). 

- A participação de todos é fator determinante para o sucesso da disciplina.  

 

5. Avaliação 

A avaliação final da disciplina será composta por duas atividades avaliativas. 

 

Primeira avaliação (até 6 pontos): os pontos serão distribuídos entre os exercícios domiciliares 

entregues nas 6 aulas (Resenhas). 

 

Segunda avaliação (até 4 pontos): Apresentação de seminário em grupo. Os grupos serão formados de 

acordo com a quantidade de textos complementares a serem apresentados em cada aula. Ao todo serão 

16 textos complementares a serem apresentados pelos grupos. Então o aluno vai escolher um texto para 

apresentar em grupo em uma das aulas. Todos os integrantes do grupo terão que apresentar o trabalho. 

A apresentação deverá ser de no mínimo 30 min e no máximo 60 min. Deverão ser elaborados slides 

com letra tamanho 20 somente com tópicos sobre o texto escolhido. Não use frases longas. Todos que 

estão assistindo precisam ler o slide na tela, por isso não pode ser texto grande nem letras pequenas. O 

Texto pode ser fracionado entre seus membros, mas recomenda-se a leitura integral do texto a ser 

apresentado. Caso algum membro não possa apresentar a sua parte, os demais membros deverão 

apresentá-la e o membro que não apresentou deverá apresentá-la em um trabalho contendo os 

respectivos slides com as explicações comentadas por escrito. 

mailto:mpgemarciacova@gmail.com
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A resenha deve ter no máximo 6 páginas e seguir as regras da ABNT para margens, citações e 

referências. 

 

5. Detalhamento do Curso 

 

 

PRIMEIRO ENCONTRO: Teorias das Organizações e evolução do pensamento administrativo 

 

LEITURA BÁSICA:  

SARAIVA, Luiz Alex Silva. Sobrevoando Analiticamente as Teorias da Administração. 2010. 

https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/2235/1364 

 

LEITURA COMPLEMENTAR: 

COVA, Marcia Cristina Rodrigues. As mutações sociorreprodutivas da qualificação profissional 

provocadas pelas mudanças estruturais do capital. In: Política Nacional De Qualificação 

Profissional: os desafios da qualificação profissional rural. Tese UFRRJ. 2013.  p. 21 a  41. Disponível 

em:  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclu

sao.jsf?popup=true&id_trabalho=283985   

MAGALDI, Sandro. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e 

liderança para vencer na 4a revolução industrial / Sandro Magaldi e José Salibi Neto. – São Paulo: 

Editora Gente, 2018. p. 18 a 43 

 

Filme Tempos Modernos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4 

 

Orientações: Leiam cada texto e em seguida assistam ao filme. Façam uma resenha integrando os 

principais pontos do filme com os textos.  

 

 

SEGUNDO ENCONTRO: Processo Decisório, Estruturalismo e Teoria da Burocracia 

 

LEITURA BÁSICA: 

MOTTA, Fernando C.P.; VASCONCELOS, Isabella F.G.. Teoria Geral da Administração. 3ªed.Rev. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Capítulos 4 e 5, pp: 95-161). Total: 66 páginas  

 

LEITURA COMPLEMENTAR: 

JUNQUILHO, Gelson Silva. Condutas gerenciais e suas raízes: uma proposta de análise à luz da teoria 

da estruturação. Revista de Administração Contemporânea, v. 7, n. SPE, p. 101-120, 2003. 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552003000500006> 

FARIA, José Henrique de; MENEGHETTI, Francis Kanashiro, Burocracia como organização, poder e 

controle. Rev. adm. empres. vol.51 no.5 São Paulo Sept./Oct. 2011. Disponível em:  

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75902011000500002&script=sci_arttext 

CARVALHO, Camilla Cruz de; SALES, Raissa Karen Leitinho; LUNA, Roger Augusto; 

RODRIGUES, Santiago Valcacer, O homem que mudou o jogo: as relações de poder nas organizações 

em um estudo observacional. Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. 2013.  Disponível 

em:  

https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Rodrigues/publication/280051868_O_HOMEM_QUE_

MUDOU_O_JOGO_AS_RELACOES_DE_PODER_NAS_ORGANIZACOES_EM_UM_ESTUDO_

OBSERVACIONAL/links/55a5742408ae5e82ab1faf78.pdf 

 

Filme: O homem que mudou o jogo. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=tEqXnwUDmuY Opcional para fundamentar o texto anterior. 

 

https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/2235/1364
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=283985
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=283985
https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552003000500006
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75902011000500002&script=sci_arttext
https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Rodrigues/publication/280051868_O_HOMEM_QUE_MUDOU_O_JOGO_AS_RELACOES_DE_PODER_NAS_ORGANIZACOES_EM_UM_ESTUDO_OBSERVACIONAL/links/55a5742408ae5e82ab1faf78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Rodrigues/publication/280051868_O_HOMEM_QUE_MUDOU_O_JOGO_AS_RELACOES_DE_PODER_NAS_ORGANIZACOES_EM_UM_ESTUDO_OBSERVACIONAL/links/55a5742408ae5e82ab1faf78.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Rodrigues/publication/280051868_O_HOMEM_QUE_MUDOU_O_JOGO_AS_RELACOES_DE_PODER_NAS_ORGANIZACOES_EM_UM_ESTUDO_OBSERVACIONAL/links/55a5742408ae5e82ab1faf78.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tEqXnwUDmuY
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Orientações: Leiam cada texto e façam uma resenha integrando os principais pontos de cada um. 

O filme é uma sugestão para a complementação da leitura, sendo o mesmo encontrado em versão 

paga. 

 

 

 

TERCEIRO ENCONTRO: Teoria dos Sistemas Abertos, Escola Sociotécnica e Teoria da 

Contingência 

 

LEITURA BÁSICA: 

MOTTA, Fernando C.P.; VASCONCELOS, Isabella F.G.. Teoria Geral da Administração. 3ªed.Rev. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Capítulos 6 e 7, pp: 163-240). Total: 77 páginas 

 

LEITURA COMPLEMENTAR: 

MISOCZKY, Maria Ceci A. Da abordagem de sistemas abertos à complexidade: uma atualização. 

Cadernos EBAPE. 2013. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/3232/323228458007.pdf 

FAGUNDES. Jair Antônio et al. Estrutura organizacional e gestão sob a ótica da teoria da contingência. 

Revista Gestão. 2010. 

Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/792/842       

BIAZZI JR, Fábio de. O trabalho e as organizações na  perspectiva  sócio-técnica.   Revista  de 

Administração de Empresas, v. 34, n. 1, p.   30-37,   1994.   Disponível   em:  

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n1/a05v34n1> 

 

Leiam cada texto e façam uma resenha integrando os principais pontos de cada um. 

 

 

QUARTO ENCONTRO: Desenvolvimento Organizacional e a Evolução dos Conceitos 

Relacionados ao “Homem”, à “Organização” e ao “Meio Ambiente” 

 

LEITURA BÁSICA: 

MOTTA, Fernando C.P.; VASCONCELOS, Isabella F.G.. Teoria Geral da Administração. 3ªed.Rev. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Capítulos 8 e 9, pp: 241-287). Total: 47 páginas 

 

LEITURA COMPLEMENTAR: 

BERTERO, Carlos Osmar; KEINERT, Tania Margarete Mezzomo. A evolução da análise 

organizacional no Brasil (1961-93). Revista de Administração de Empresas, v. 34, n. 3, p. 81-90, 

1994. <http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n3/a07v34n3.pdf>  

RAMOS, Alberto Guerreiro. Modelos de homem e teoria administrativa. Revista de Administração 

Pública, v. 18, n. 2, p. 3-12, 1984. Disponível em: < 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/10559/9557> 

LIMA, Thayná Oliveira; SILVA, Sabrina Castro da; DUTRA, Jurandir Moura; SOUZA, Alexandre 

Pirangy de. a efetivid ade dos sistemas de gestão ambiental como fator competitivo: estudo de caso de 

e empresas do polo industrial de Manaus. Amazon Business Research, 2018. Disponível em:  

http://periodicos.uea.edu.br/index.php/abr/article/view/1117/725 

 

Filme: O lucro acima da vida. Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=6LcfwwcmeDA 

O filme servirá de suporte para o posterior debate sobre o tema: versão gratuita 

 

Orientações:  

Leiam cada texto e em seguida assistam ao filme. Façam uma resenha integrando os principais 

pontos do filme com os textos.  

 

  

https://www.redalyc.org/pdf/3232/323228458007.pdf
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/792/842
http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n1/a05v34n1
http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n3/a07v34n3.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/10559/9557
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/abr/article/view/1117/725
https://www.youtube.com/watch?v=6LcfwwcmeDA
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QUINTO ENCONTRO: Enfoques pós contingenciais: Cultura, Aprendizagem, Poder, Conflito e 

Dominação nas Organizações 

 

LEITURA BÁSICA: 

 

MOTTA, Fernando C.P.; VASCONCELOS, Isabella F.G.. Teoria Geral da Administração. 3ªed.Rev. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Capítulos 10, 11 e 12, pp: 291-266). Total: 75 páginas 

 

LEITURA COMPLEMENTAR: 

SCHADECK, Marise; GRZYBOVSKI, Denize; BELTRAME, Betina; MOZZATO, Anelise Rebelato. 

Cultura organizacional e os sete pecados capitais: uma proposta para compreender os sistemas 

simbólicos. Cadernos EBAPE. vol.14 no.1 2016.  Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-

39512016000100164&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 

MARGOTO, Julia Bellia; BEHR, Ricardo Roberto; DE PAULA, Ana Paula Paes. Eu me demito! 

Evidências da racionalidade substantiva nas decisões de desligamento em organizações. Organizações 

& Sociedade, v. 17, n. 52, 2010. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/article/view/11097/8010> 

 

Filme: Os estagiários. Versão paga: https://www.youtube.com/watch?v=Sj1en6mu9AE 

O filme é opcional para contextualizar o tema uma vez que sua versão não é gratuita. 

 

SEXTO ENCONTRO: Temas Emergentes 

 

LEITURA BÁSICA: 

MOTTA, Fernando C.P.; VASCONCELOS, Isabella F.G.. Teoria Geral da Administração. 3ªed.Rev. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Capítulos 13, pp: 367-398). Total: 31 páginas 

  

LEITURA COMPLEMENTAR: 

SANTOS, Jean Victor de Melo; SANTANA, Aline Cavalcante; ARRUDA, GEYZA D’Avila. 

Diversidade nas organizações: inclusão social ou estratégia competitiva? Psicologia.PT. O Portal dos 

Psicologos. 2018. Disponível em: 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao

_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&E

xpires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-

9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZ

W6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-

g978iKqLEwxE08pqqrEKz-

Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrY

pIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-

A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

SERGIO, Marina Carradore. GONÇALVES, Alexandre Leopoldo. Inovação Aberta: o potencial das 

redes sociais colaborativas na gestão de ideias. Inf. & Soc.:Est., v.27, n.3, p. 87-96, set./dez. 2017. 

Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Marina_Sergio/publication/339372344_Inovacao_aberta_o_pote

ncial_das_redes_sociais_colaborativas_na_gestao_de_ideias/links/5e5e719692851cefa1d72f96/Inovac

ao-aberta-o-potencial-das-redes-sociais-colaborativas-na-gestao-de-ideias.pdf 

OLIVEIRA, Anita Loureiro de. A espacialidade aberta e relacional do lar: a arte de conciliar 

maternidade, trabalho doméstico e remoto na pandemia de covid-19. Revista Tamoios. 2020. Disponível 

em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tamoios/article/view/50448/33479 

 

Leiam cada texto e façam uma resenha integrando os principais pontos de cada um. 

  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512016000100164&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512016000100164&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/article/view/11097/8010
https://www.youtube.com/watch?v=Sj1en6mu9AE
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59361037/DIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou_estrategia_120190522-89840-1fmlbok.pdf?1558570311=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIVERSIDADE_NAS_ORGANIZACOES_inclusao_ou.pdf&Expires=1593473445&Signature=apZH8FLCJpzLKu5Hu1vsPhXDrV77y8QMC6V5cdtFr0GiGm-9N~QKoUlDIlhQrU5u0ekOC632PeKfOOJkWp7xUrt89bhubx~ZDFNs1snVRBXDrDh3jUrk2NmjZW6M2MENxnUXaESx2fHKrU3hPNV87iERZGQhF-BX~ZwPV1jnRXA-g978iKqLEwxE08pqqrEKz-Y4M3eiQ~mcSkIa2HiXTPzyEEjvpt68TO35JEMfJFwhXWU30CeoGTVxpCZRaffPAswBiD5dTbrYpIxc4ViQqqlLHUVd2StsDlFnAxX7IpuNu5HSiZGFuCK1Qz89R-zea0Dqoe3om0k1jvENecG~-A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://www.researchgate.net/profile/Marina_Sergio/publication/339372344_Inovacao_aberta_o_potencial_das_redes_sociais_colaborativas_na_gestao_de_ideias/links/5e5e719692851cefa1d72f96/Inovacao-aberta-o-potencial-das-redes-sociais-colaborativas-na-gestao-de-ideias.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marina_Sergio/publication/339372344_Inovacao_aberta_o_potencial_das_redes_sociais_colaborativas_na_gestao_de_ideias/links/5e5e719692851cefa1d72f96/Inovacao-aberta-o-potencial-das-redes-sociais-colaborativas-na-gestao-de-ideias.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marina_Sergio/publication/339372344_Inovacao_aberta_o_potencial_das_redes_sociais_colaborativas_na_gestao_de_ideias/links/5e5e719692851cefa1d72f96/Inovacao-aberta-o-potencial-das-redes-sociais-colaborativas-na-gestao-de-ideias.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tamoios/article/view/50448/33479
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7.3. IH 1110 – Pesquisa Científica em Administração (OBRIGATÓRIA - 30h) 

Respeitando a Deliberação do CEPE, no sentido de assegurar a qualidade do processo aprendizagem, 

os discentes podem reservar horário para troca de idéias, esclarecimento de dúvidas pelos seguintes 

canais: 

E-mail:  rbcvillardi@gmail.com e google drive 

WhatsApp: 21.999555558 

Dias 7, 14, 21, 28 de agosto, 04 e 11 de setembro - TARDE (de 13h30 às 18h) 

 

OBJETIVOS:  

Final: Oferecer insumos conceituais e aplicados para a compreensão metodológica da elaboração e 

realização de pesquisa cientifica em administração, necessária para fazer as escolhas metodológicas do 

pesquisador.  

 

Objetivos intermediários: 

1. Apresentar e operacionalizar etapas de uma pesquisa sistematizada, com atenção aos métodos 

e às técnicas de Pesquisa Científica.  

2. Subsidiar a elaboração de um projeto de pesquisa para produção de conhecimento científico 

em administração fundamentado nos conceitos de sua estruturação.  

3. Desenvolver o espírito crítico e uma escolha metodológica consciente e consistente que leve 

em conta a natureza dos fenômenos organizacionais que serão objeto de pesquisa.  

4. Propiciar desenvolvimento de plasticidade no pensar e, autonomia intelectual do estudante 

 

EMENTA:  

O pesquisador em administração. Tipos de conhecimento e as ciências sociais aplicadas. Pressupostos 

individuais e Paradigmas de pesquisa em Administração. O que é um trabalho de conclusão de curso de 

mestrado profissional. O problema de pesquisa e sua relevância. Questão central e Objetivos da Pesquisa 

cientifica. Delimitação do estudo. Definição de termos. Revisão de literatura e Referencial teórico. 

Metodologia de pesquisa: processo e produto. O desenho da pesquisa e tipos. Levantamento e Geração 

de dados. Análise e Tratamento dos dados. Referencias e Normas técnicas da ABNT. Elaboração de 

projeto de pesquisa. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

PREMISSAS DA DISCIPLINA 

✓ Desenvolver consistência teórica, plasticidade e autonomia intelectual do aluno, requer sua 

exposição à diferentes correntes de pensamento e propiciar escolhas conscientes no delineamento 

metodológico.  

✓ Sendo a Administração é uma área originada na epistemologia e metodologia positivistas, outras 

epistemologias e metodologias serão apresentadas ao mestrando para desenvolver plasticidade de 

pensamento com capacidade crítica. 

 

ESTRUTURACAO DA DISCIPLINA E METODO DE ENSINO 

✓ A disciplina Pesquisa Científica em Administração está estruturada em 6 encontros de 5 tempos, 

cada um totalizando 30 horas de carga horária.  

✓ É requisito comportamental e atitudinal desta disciplina, engajar-se no curso.  

✓ Entende-se por engajamento: (a) fazer leitura prévia de todos os textos indicados para cada 

encontro, esta é condição para as discussões em sala: (b) participar de forma ativa e informada nos textos 

nas discussões em sala de aula; (c) fazer intervenções em sala de aula que revelem qualidade reflexiva 

do estudante. 

 

Dinâmica de preparação do discente para as aulas 

✓ Estimula-se que o desenvolvimento da disciplina seja um processo de pesquisa em si. Todos os 

textos lidos deverão passar pelos processos de leitura crítica e reflexão, individual e coletiva.  

✓ Ao final da leitura de cada texto, o mestrando elaborará uma questão (indagação) que a leitura 

do respectivo texto, vídeo, áudio, tenha lhe instigado, mesmo que sua resposta não se encontre 

mailto:rbcvillardi@gmail.com
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explicitamente no texto lido (perguntas sem relação, avulsas ou isoladas do objetivo do texto, não serão 

pontuadas).  

✓ As questões criadas por cada aluno para todo e cada texto lido, serão entregues por escrito ao 

início de cada encontro e com elas se dará início a discussão e debate de aula. Estas denominam-se 

“Perguntas Criativas” (PC) e serão avaliadas como tarefas regulares para cada encontro.  

✓ Cabe ao próprio estudante elaborar conexões e relações entre os diferentes textos e articular para 

construir sua própria rede de conhecimento.  

✓ Nas apresentações dos textos do dia, cada apresentador começará contextualizando o tema de 

modo didático para provocar e propiciar a ação e interação de todos. Portanto, dinâmicas de grupo são 

bem-vindas.  

✓ Os textos que serão apresentados e discutidos já estão em sequência na lista de leitura. 

 

OBJETIVOS DOS ENCONTROS VIRTUAIS:   

Propor e promover dinâmicas de atividades de compartilhamento do estudado que permitam aos 

estudantes associar os textos aos conceitos e aplicação num pré-projeto de pesquisa como ensaio das 

lógicas de pensamento e argumentação científica.  

Discutir os conceitos e prática de pesquisa aplicada, métodos, técnicas e processos. 

Partilhar problemas organizacionais vivenciados a ser solucionados mediante pesquisa sistematizada. 

 

LINK PARA O CONTEÚDO E MATERIAL DE LEITURA:  

Google drive para a Turma.  

As aulas gravadas ficarão disponíveis por 30 dias no link: a definir plataforma da UFRRJ 

 

AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO:  

Quesitos de avaliação Peso 

Apresentação de perguntas criativas (uma para cada texto estudado) 10 

Exercícios   

Exercício 1 – Síntese de 2 livros * 10 

Exercício 2 - Comentários de 2 vídeos (1a, 1b, 1c, 1d) 10 

Exercício 3 – Configuração de um problema de pesquisa 10 

Exercício 4 – Reflexão sobre pressupostos individuais, preenchimento e resultado coletivo 5 

Exercício 5– Lista de revisão de literatura sobre tema do problema de pesquisa 5 

Exercício 6– Entrega de texto destacando o Aprendizado da disciplina mediante quatro 

questões**  
20 

Exercício 7 – Anteprojeto de pesquisa – apresentação oral + versão escrita *** 30 

Total 100% 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO –  

1. O pesquisador em administração e Conhecimento sistematizado: Tipos de conhecimento e as ciências 

sociais aplicadas. Lei dos Direitos autorais e Combate ao Plágio. 

2. Pressupostos individuais e Paradigmas de pesquisa em Administração.  

3. O trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional.  

3.1 O problema de pesquisa e sua relevância; Questão central e Objetivos da Pesquisa.  

3.2 Delimitação do estudo e Definição de termos.  

3.3 Revisão de literatura e Referencial teórico. 

3.4 Metodologia de pesquisa: processo e produto. O desenho da pesquisa e tipos.  

3.5 Levantamento e Geração de dados.  

3.6 Análise e Tratamento dos dados.  

3.7 Referencias e Normas técnicas da ABNT. 

 

AULA S - 6 ENCONTROS VIRTUAIS 4 síncronos e 2 assíncronos (a discutir com a Turma). Intervalo 

nas aulas síncronas de 16 as 16:30h. 
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AULA 1 (07/08/2020). O PESQUISADOR EM ADMINISTRAÇÃO  

Tópicos:  Pressupostos Individuais na pesquisa aplicada e o papel do pesquisador  

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

Leituras obrigatórias:  

Texto 3 – VILLARDI, B. Q.; VERGARA, S. C. Implicações da aprendizagem experiencial e da 

reflexão pública para o ensino de pesquisa qualitativa e a formação de mestres em 

Administração. Revista de Administração Contemporânea, v. 15, n. 5, art. 1, p. 794-814, 2011. 

DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-65552011000500002. Disponível também no Spell 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/1546/implicacoes-da-aprendizagem-experiencial-e-da-

reflexao-publica-para-o-ensino-de-pesquisa-qualitativa-e-a-formacao-de-mestres-em-

administracao/i/pt-br  

Texto 8 – SÁ CARVALHO, Luiz Carlos de. “Pressupostos Individuais”. Anotações de aula, 1995. 

Definição de pressupostos e Exercício 4 - Reflexão e Identificação mediante Questionário. Anexo em 

arquivo.  

 

Leituras complementares:  

Textos 1 – PORTARIA CAPES Nº 131, DE 28 DE JUNHO DE 2017 Dispõe sobre o mestrado e 

doutorado profissionais; 

PORTARIA No 389, DE 23 DE MARÇO DE 2017 Sobre modalidade profissional na pós-graduação 

stricto sensu; 

Texto 2 – A DIFERENCA DO MESTRADO PROFISSIONAL. CAPES  

Entregas dos estudantes: Pergunta criativa de cada texto lido. 

 

AULA 2 (14/08/2020). PESQUISA QUE FAZ DIFERENÇA  

Tópicos: Pesquisa aplicada e aprendizagem do pesquisador sobre sua organização 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

Leituras obrigatórias: 

Texto 4 – FORD, Eric W., DUNCAN, W. Jack, Bedeian, Arthur G., GINTER, Peter M., ROUSCULP, 

Matthew D., ADAMS, Alice M. A pesquisa que faz diferença. Rev. adm. empres., São Paulo, v. 

43, n. 4, p. 86-101, Dec.  2003.   DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902003000400012 

Texto 5 – RAELIN, Joseph A.; COGHLAN, David. Developing Managers as Learners and 

Researchers: Using Action Learning and Action Research. Journal of Management Education, v. 

30, nr. 5, p. 670 - 689, 2006. https://doi.org/10.1177/1350507603039068; 

https://www.researchgate.net/publication/228211091_Developing_Managers_as_Learners_and_Res

earchers_Using_Action_Learning_and_Action_Research; 

Texto 6 – COGHLAN, David. Practitioner Research for Organizational Knowledge Mechanistic- and 

Organistic-oriented Approaches to Insider Action Research. Management Learning, v. 34, nr. 4, p. 

451–463, 2003. Sage Publications. AND 

*Student resources (free 30´videos Coghlan explains) https://study.sagepub.com/coghlan5e/student-

resources/videos 

 

Leituras complementares: -  

Entregas dos estudantes: Exercício 2a - Comentário escrito com destaques próprios sobre um os 

VÍDEOS “Where to invade next” (2hs) ou “Planet os the humans” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE de Michael Moore para debater em sala de aula, por 

sorteio. (Disponível em Netflix ou Youtube) 

 

AULA 3 (21/08/2020). ABORDANDO O CAMPO DE PESQUISA APLICADA 

Tópicos: Pesquisa interventiva e anamnese prévia 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

Leituras obrigatórias: 

Texto 7 – FLYVBJERG, Bent. Social science that matters. Foresight Europe, p. 38-42, october 

2005> march 2006.  

https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/882
https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/882
https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/882
https://doi.org/10.1590/S1415-65552011000500002
http://www.spell.org.br/documentos/ver/1546/implicacoes-da-aprendizagem-experiencial-e-da-reflexao-publica-para-o-ensino-de-pesquisa-qualitativa-e-a-formacao-de-mestres-em-administracao/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/1546/implicacoes-da-aprendizagem-experiencial-e-da-reflexao-publica-para-o-ensino-de-pesquisa-qualitativa-e-a-formacao-de-mestres-em-administracao/i/pt-br
http://www.spell.org.br/documentos/ver/1546/implicacoes-da-aprendizagem-experiencial-e-da-reflexao-publica-para-o-ensino-de-pesquisa-qualitativa-e-a-formacao-de-mestres-em-administracao/i/pt-br
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/30062017-portaria-131-2017.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/24032017-PORTARIA-No-389-DE-23-DE-MARCO-DE-2017.pdf
http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e
http://www.scielo.br/pdf/rae/v43n4/v43n4a12.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902003000400012
https://doi.org/10.1177%2F1350507603039068
https://www.researchgate.net/publication/228211091_Developing_Managers_as_Learners_and_Researchers_Using_Action_Learning_and_Action_Research
https://www.researchgate.net/publication/228211091_Developing_Managers_as_Learners_and_Researchers_Using_Action_Learning_and_Action_Research
https://study.sagepub.com/coghlan5e/student-resources/videos
https://study.sagepub.com/coghlan5e/student-resources/videos
https://www.youtube.com/watch?v=csgQzWAV7CQ
file:///F:/Backup%2021%2004%202020/Mestrado%20PPGE%20e%20projetos%20científicos/Planet%20os%20the%20humans
https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE
https://groups.nceas.ucsb.edu/sustainability-science/2010%20weekly-sessions/session-4-2013-10.4.2010-the-human-environment-system-a-conceptual-framework/supplemental-readings-from-cambridge-students/Flyvbjerg%20Social%20Science%20that%20Matters.pdf/at_do
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Texto 9 – TORREZAN, Rosiane Morais; GUIMARAES, Raul Borges; FURLANETTI, Maria 

Peregrina de Fátima Rotta. A importância da problematização na construção do conhecimento em 

saúde comunitária. Trab. educ. saúde, v. 10, n. 1, p. 107-124, jun. 2012. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

77462012000100007&lng=pt&nrm=iso . http://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462012000100007 

ISSN 1981-7746 e anamnese do “paciente”. 

Texto 16 - TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educ. Pesqui., São Paulo, 

v. 31, n. 3, p. 443-466, Dec. 2005. Available from 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022005000300009&lng=en&nrm=iso . Access on 24 Feb. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-

97022005000300009  

 

Leituras complementares: 

Texto 11– BENTO, A. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas e práticas. Revista 

JA (Associação Académica da Universidade da Madeira), ano VII, nº 65, p. 42-44, maio 2012. ISSN: 

1647-8975. http://www3.uma.pt/bento/Repositorio/Revisaodaliteratura.pdf  e repositórios acadêmicos 

confiáveis em administração 

Entregas dos estudantes: Exercício 1a - Comentário escrito com destaques próprios sobre um os 

VÍDEOS “Where to invade next” (2hs) ou “Planet os the humans” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE de Michael Moore para debater em sala de aula, por 

sorteio. (Disponível em Netflix ou Youtube) 

 

AULA 4 (28/08/2020). CONFIGURANDO UMA SITUAÇÃO–PROBLEMA DE PESQUISA 

Tópicos: Caracterização da empresa e dados para dimensionar a problemática 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos e videos 

Leituras obrigatórias:  

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de Estágios e de Pesquisa em Administração. São Paulo: 

Atlas, 2015 [2005]. capítulo 5 Roesch: “Definição do problema” E Marcondes et al (2017). 

MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; MIGUEL, Lilian Aparecida Pasquini, FRANKLIN, Marcos 

Antônio; PEREZ, Gilberto. Metodologia para trabalhos práticos e aplicados. Administração e 

Contabilidade. São Paulo: Mackenzie, 2017. Em pdf gratuito disponivel na internet. 

 

Leituras complementares: 

Texto 10 – FLYVBJERG, Bent. Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative 

Inquiry, v.12, nr. 2, p. 219-245, Sage Publications, April 2006. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1077800405284363  

 

Entregas dos estudantes: 

Exercício 2b - Comentário escrito com destaques próprios sobre os Vídeos: Ilha das flores (porto alegre) 

https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg  OU Zoom Cósmico (canada) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Rkuxl7q2Ig para debater em aula por sorteio. (Disponível em 

Netflix ou Youtube 

Entregar impresso e em arquivo eletrônico o Exercício 3 –1ª versão da Configuração do problema de 

pesquisa (elaborar a situação problema que pretende pesquisar consultando o capítulo 5 Roesch: 

“Definição do problema” E Marcondes et al (2017). 

 

AULA 5 (04/09/2020). Delineando a estratégia de pesquisa  

Tópicos: 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

Leituras obrigatórias: 

Texto 14 – DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; CAUCHICK MIGUEL, Paulo Augusto. 

A Distinctive Analysis of Case Study, Action Research and Design Science Research. Review of 

Business Management, v. 17, n. 56, p. 1116-1133, nov. 2015. ISSN 1983-0807. Available at: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462012000100007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462012000100007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462012000100007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462012000100007&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462012000100007
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022005000300009&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022005000300009&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022005000300009&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022005000300009
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022005000300009
http://www3.uma.pt/bento/Repositorio/Revisaodaliteratura.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=csgQzWAV7CQ
file:///F:/Backup%2021%2004%202020/Mestrado%20PPGE%20e%20projetos%20científicos/Planet%20os%20the%20humans
https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE
https://www.grupogen.com.br/projetos-de-estagio-e-de-pesquisa-em-administracao-estagios-tcc-dissertacoes-e-estudos-de-caso
https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/6-pos-graduacao/upm-higienopolis/mestrado-doutorado/admin-desen-negocios/2018/Livro_Metodologia_trabalhos_praticos.pdf
https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/6-pos-graduacao/upm-higienopolis/mestrado-doutorado/admin-desen-negocios/2018/Livro_Metodologia_trabalhos_praticos.pdf
https://vbn.aau.dk/files/3790172/BF_Qualitative_Inquiry_2006_vol__12_no__2_April_pp__219-245.pdf
https://doi.org/10.1177%2F1077800405284363
https://www.youtube.com/watch?v=bVjhNaX57iA
https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg
https://www.youtube.com/watch?v=_Rkuxl7q2Ig
https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/2069/pdf_1
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<https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/2069>. Date accessed: 24 feb. 2019. DOI: 

https://doi.org/10.7819/rbgn.v17i56.2069.  

 

Leituras complementares: 

Texto 15- BRANNICK, T., & COGHLAN, D. In Defense of Being “Native”: The Case for Insider 

Academic Research. Organizational Research Methods, v. 10, n. 1, p. 59–74, 2007. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1094428106289253 

 

 

Entregas dos estudantes: 

Exercício 1 b Síntese 2 Livro “Pesquisa: Princípio Científico e Educativo” Entrega (versão impressa e 

em arquivo eletrônico) VIDEO DO AUTOR (13’) https://www.youtube.com/watch?v=tOAHuaxq5SQ; 

(20’) https://www.youtube.com/watch?v=OGckUcckPuw 

Exercício 4 – Entrega do questionário de pressupostos individuais, preenchido (impresso e postado) 

Exercício 5 - Entrega de Lista de artigos levantados mediante “pesca de rede” e “pesca de anzol” para 

compor a revisão de literatura (com artigos conceituais, aplicados e críticos) 

 

AULA 6 (11/09/2020). ENSAIANDO A APLICAÇÃO DOS CONCEITOS NUMA ESTRUTURA DE 

PREPROJETO DE PESQUISA APLICADA 

Tópicos: 

Programação: Apresentação, destaques por sorteio, e Debate coletivo de síntese dos textos lidos 

Leituras obrigatórias: 

Apresentação Oral por sorteio e feedback coletivo dessa apresentação dos respectivos Anteprojetos 

(1ª versão ppt) na estrutura indicada, por quesitos. Entregar slides da apresentação (em arquivo 

eletrônico). 

 

Leituras complementares: 

Entregas dos estudantes: 

Exercício 6 - Aprendizado da disciplina – Respostas (em arquivo eletrônico) 

Exercício 7 - Anteprojeto de Pesquisa A- apresentação Oral e entrega da 1ª versão (ppt), slides em 

power point (imprimir em formato tópicos).  

A versão final do Anteprojeto (2ª versão, completa) escrita no formato de “estrutura” indicado. A ser 

entregue impresso e em arquivo eletrônico até no máximo 5 dias corridos da última aula. 

 

Dia 18/09: Entrega do trabalho final, via e-mail. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

➢ Dia 25/08/2020: Entrega por e-mail da atividade complementar para quem não participou de 

um dos encontros síncronos. 

 

Conforme o item 5.6. deste documento, o aluno que não participar de 5 dos 6 encontros remotos, 

conforme registrado pelo login de acesso na plataforma, será obrigado a realizar uma atividade, que será 

definida em 11/09, com prazo de entrega até 25/08.  

➢ A não realização e entrega da atividade no prazo arrazoado poderá significar a reprovação do 

aluno.  

➢ Em caso de ausência dos encontros remotos, o aluno deverá justificar junto ao professor da 

disciplina e à coordenação do curso até a semana seguinte, para o e-mail nononono@nonono. 

 

 

  

https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/2069
https://doi.org/10.7819/rbgn.v17i56.2069
http://www.pm.lth.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/Brannick_Coghlan_In_defense_of_being_native_-_the_case_for_insider_academic_research.pdf
http://www.pm.lth.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/Brannick_Coghlan_In_defense_of_being_native_-_the_case_for_insider_academic_research.pdf
https://doi.org/10.1177/1094428106289253
https://www.youtube.com/watch?v=tOAHuaxq5SQ
https://www.youtube.com/watch?v=OGckUcckPuw
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7.4. IH 1134 – Análise Quantitativa em Estudos Organizacionais (OBRIGATÓRIA - 30h) 

PROFESSOR: 

Joilson de Assis Cabral - SIAPE Nº 1847490 (e-mail: cabraljoilson@gmail.com) 

 

OBJETIVOS: 

Expor conceitos em estatística para a compreensão das diferentes possibilidades de aplicabilidade da 

análise de dados quantitativos em organizações. Três são os objetivos intermediários desta disciplina: 

1) Identificar conceitos básicos de estatística, amostragem e escalas de mensuração. 

2) Discutir diferentes técnicas de análise quantitativa utilizadas na solução de problemas 

organizacionais. 

3) Propiciar a aplicação de análise multivariada para orientar a escolha do teste mais adequado 

para a realização da pesquisa de dissertação dos discentes. 

 

EMENTA: 

Amostras e populações. Variáveis e níveis de mensuração. Medidas de Tendência Central. Distribuição 

Normal. Mensuração de atitudes e tipos de escalas. Elaboração de questionários. Testes de hipótese e 

significância. Análise de correlação. Análise de variância. Análise multivariada de variância. Análise de 

regressão. Hipóteses fundamentais. Análise Fatorial. Estatística não paramétrica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceitos básicos da Estatística. Processo de amostragem. Amostragem probabilística e não 

probabilística. Variáveis, níveis de mensuração e delineamento da pesquisa. Fatores que influenciam a 

escolha de uma técnica estatística. 

2. Separatrizes. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Assimetria e Curtose. 

3. Noções de probabilidade. Correlação simples. Introdução à elaboração de questionários. 

4. Análise de diferenças entre duas condições: o teste t. Análise de regressão.  

5. Teste de hipóteses e Inferência estatística. Análise fatorial. 

 

METODOLOGIA: 

A disciplina Análise Quantitativa em Estudos Organizacionais está estruturada em 6 encontros de 5 

tempos, cada um totalizando 30 horas de carga horária. É requisito comportamental e atitudinal desta 

disciplina, engajar-se no curso. 

• O conteúdo programático da disciplina será ministrado por meio de aulas remotas, via 

plataforma gratuita, jitsi. 

• As aulas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos. Material gravado pelo professor ou já 

disponível em meio digital será fornecido aos alunos. 

• Aula de dúvidas a cada quize dias. 

• As referências utilizadas na disciplina serão disponibilizadas para os alunos em meio digital. 

 

AVALIAÇÃO: 

Consistirá de: i) participação do discente ao longo da disciplina (20% da nota final); ii) Trabalho final 

(80%). 

 

 

 

  

mailto:cabraljoilson@gmail.com
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7.5. PPGE0121-1 – Oficina de Autorrealização  

Respeitando a Deliberação do CEPE, no sentido de assegurar a qualidade do processo 

aprendizagem, os discentes podem reservar horário para troca de idéias, esclarecimento de dúvidas 

pelos seguintes canais): 

PROFESSOR(ES)/ Facilitadores:  

Estela de Souza Fernandes  

Endereço eletrônico para contato: estelasfernandes@planoasolucoes.com 

WhatsApp: (21) 99858-1121 nos dias segundas e sextas, de 14h às 18h  

 

OBJETIVOS: 

1. Conduzir o Mestrando a uma autocritica reflexiva sobre perfil comportamental, valores, virtudes 

e propósito.  

2. Desenvolver a habilidade de elaboração de um planejamento estratégico pessoal e plano ação 

com otimização de tempo.  

3. Criar o senso de autoria (“ser dono”) no Mestrando.  

 

OBJETIVOS DO ENCONTRO REMOTO: 

1- Integrar os mestrandos através das atividades realizadas em grupo nas salas virtuais; 

2- Conscientizar o mestrando sobre os diferentes perfis, realidades e propósitos dentro do grupo 

com relação ao mestrado através de atividades em dupla; 

3- Gerar clareza sobre o papel do Mestrando e do orientador e da autoria sobre o projeto de se 

tonar mestre; 

4- Promover debates sobre os desafios durante a jornada e a importância de se manter o grupo 

coeso e focado no propósito comum: Torna-se Mestre. 

 

EMENTA: 

1. SER: autocritica reflexiva; 2. FAZER: clareza de onde e como chegar; e 3. TER: tomada de 

consciência sobre sua responsabilidade no processo de se tornar um MESTRE. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Ser: Mestre – Autocritica reflexiva 

a. DISC e Valores 

b. Propósito 

c. Forças & Virtudes 

2. Fazer: Ação - O trabalho estruturado com objetivos claros e plano de ação 

a. Objetivo & motivação 

b. Planejamento Estratégico 

c. Otimização do Tempo 

3. Ter: Autorrealização – Assumindo o protagonismo do Mestre 

a. Autoria 

b. Autoeficácia 

c. Projetando o Mestre 

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

Combinação da metodologia ativa com o método interativo online (tempo real) com aula expositiva 

através de compartilhamento de apresentações e realização de práticas em grupo através de salas virtuais 

(via zoom) com aplicação de assessments (avaliações), técnicas de coaching e mercado corporativo e da 

psicologia positiva. 

A oficina é composta por 10 horas, sendo 2 horas de leituras e preenchimento/análise do inventário de 

forças (VIA) e análise de perfil (DISC) com 8 hrs de práticas ministrada de forma online (tempo real) 

distribuídas em 3 módulos: SER, FAZER e TER.    

São fornecidos aos participantes artigos, link para preenchimento do VIA e DISC, um caderno de 

práticas em pdf e link de acesso ao ZOOM. 
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O aluno deverá: a) preencher o VIA e o DISC previamente; (b) participar de forma ativa nas práticas e 

discussões em salas aula virtuais; (c) elaborar o planejamento estratégico pessoal completo.  

LINK PARA O DISC: http://planoadisc.com/ 

LINK PARA O VIA: https://www.viacharacter.org/pro/planoasolucoes/account/register 

O link para acessar a ferramenta ZOOM será disponibilizada 30 minutos antes do inicio as 7:30 

 

CRITÉRIOS DE AVALIACAO DA DISCIPLINA 

Participação e aplicação das técnicas em sala virtual – 30% 

Reflexão sobre o Mestrado com base nos temas apresentados nos textos enviados – 20% 

Trabalho Final com as principais conclusões, insights e elaboração do planejamento estratégico do 

mestre, finalizando com as respostas as seguintes perguntas: Por que valeu a pena a oficina 

Autorrealização: tornando-se um mestre? Sabendo o que eu sei agora, o que eu farei de diferente no 

Mestrado? De 0 a 10 o quanto estou comprometido com o mestrado? - 50% 

OBSERVAÇÃO:  

O aluno que não participar do encontro remoto, conforme registrado pelo login de acesso na plataforma, 

deverá realizar uma atividade, que será definida pelo professor, com prazo de entrega até 15 dias após 

realização da oficina.  

• A não realização e entrega da atividade no prazo poderá significar a reprovação do estudante.  

• Em caso de ausência ao encontro remotos, o aluno deverá justificar junto ao professor da 

disciplina e, também à coordenação do curso até a semana seguinte, para o e-mail 

estela.fernandes@planoaslucoes.com 

 

BIBLIOGRAFIA: (usar normas ABNT para as citações incluir o ISSN ou ISBN de cada obra) 

CORTELLA, M. S. QUAL E A TUA OBRA? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. 

24 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.  

BANDURA, A. Self-efficacy: The exercise of control. New Work: Worth. 1997. 

GOLEMAN, D. Trabalhando com a inteligência emocional, Rio de Janeiro. Editora Objetiva, 1999. 

KEMP, T. The proactive behavioural framework: A reflective process for exploring thinking, behaviour, 

and personal insight. In M. Cavanagh, A. M.; T. Kemp (Eds), Evidence-based coaching, vol.1: Theory, 

research and practice from behavioural sciences (pp. 293-312). Washington: APA. . 2005. 

LUTHANS, F.; AVOILIO, B.J.; AVEY, J.B.; NORMAM, S.M. Positive Psychological capital: 

Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personal Psychology, 60, 541-572. 

2007. 

MARSTON, W. As emoçoes das pessoas normais. Success for you. 2017 

MATTA, V.; VICTORIA, F. Metodologia Personal & Professional Coaching. São Paulo: SBCoaching 

Editora. 2011. 

MATTA, V.; VICTORIA, F. Metodologia Positive Coaching. São Paulo: SBCoaching. 2012.  

MATTA, V.; TRACY, B.; VICTORIA, F. Engajamento Total. São Paulo: SBCoaching. 2016. . 

PETERSON, C; SELIGMAN, M.E.P. Character strengths and virtues: A handbook and classification, 

Oxford: Oxford University Press, 2004. 

SELIGMAN, M.E.P. Felicidade Autentica. Rio de Janeiro: Objetiva. 2004. 

TRACY, B. GOALS!  San Francisco: Berret-Koehler Publishers. 2003. 

PERIODICOS CIENTIFICOS E OUTROS:. 

Carabtree, S. Worldwide, 13% of employees are engaged at Work. Galuup. Disponível em: 

http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx.2013. Acesso em: 30 

de dez 2016. 

GOLDSMITH, M. Na exercise in changing yourself. Harvard Business Review. Disponível em: 

https://hbr.org/2010/01/an-exercise-in-changing-yourse. Acesso em: 30 de dez 2016. 

GOLEMAN, D. Yes, you ca build willpower. Disponível em: 

http://sharpbrains.com/blog/2009/07/05/daniel-goleman-yes-you-can-build-willpower-meditate-on-

neuroplasticity/. Acesso em: 30 de dez. 2016. 

KALLEBERG,A.L. Work values and job rewards: Theory of job satisfaction. American Sociological 

Review, 42, 124-143. 
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LEWIS,R. DONALDSON-FEILDER,E.; PANGALLO, A. Developing Resilience. Disponível 

em:https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/resilience-report. Acesso em: 30 de dez. 

2016. 

LITMAN, T. Planning Principles and Practices. http://www.vtpi.org/planning.pdf. Acesso em: 30 de 

dez 2016. 

LUDMAN, K.; ERLANDSON, E. Want Chang? First Chang yourself. Executive Excellence, 2003. 

Disponível em: < http://www.worthethic.com/Updated_Articles/Want-Change_jc_062106.pdf>. 

Acesso em: 30 de dez. 2016. 

MCGREGOR, I; LITTLE, B.R. Personal projects, happiness and meaning: On doing well and baing 

yourself.Jornal of Personality and Social Psychology, 74(2), 494-512. 1998. 

The Impact of Employee Engagement on Performance. Harvard Business Review. Disponível em: 

https://hbr.org/resources/pdfs/comm/achievers/hbr_achievers_report_sep13.pdf. Acesso em: 30 de dez 

2016. 

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON. SMART. NUPA – Resources for personal development 

planning. Disponivel em: http://pdp.northampton.ac.uk/Research_Files/docs/NUPAD-research.pdf. 

Acesso em: 30 de dez 2016. 
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7.6. PPGE0121-2 – Oficina de Harzing e de Motores de Busca  

 

PRIMEIRA PARTE – OFICINA DE HARZING 

Respeitando a Deliberação do CEPE, no sentido de assegurar a qualidade do processo aprendizagem, 

os discentes podem reservar horário para troca de idéias, esclarecimento de dúvidas pelos seguintes 

canais: 

E-mail: saulorocha@id.uff.br 

WhatsApp:(21) 98717.1121 

 

OBJETIVOS:  

Compreender a operação do sistema Harzing Publish or Perish (PoP) como ferramenta para elaboração 

de estudos bibliométricos ou de cientometria. 

 

EMENTA:  

Estudos métricos da informação: Bibliometria, Cientometria e Infometria. As métricas do sistema. 

Potenciais usos do Harzing PoP para a construção de referenciais teóricos. 

 

METODOLOGIA:  

Conteúdo expositivo por meio de recursos audiovisuais para ensino remoto, discussões a respeito dos 

artigos, e atividades práticas no sistema Harzing PoP.  

 

OBJETIVOS DO ENCONTRO VIRTUAL:  

Compreender a operação do sistema Harzing Publish or Perish (PoP) como ferramenta para elaboração 

de estudos bibliométricos ou de cientometria. 

 

LINK PARA O CONTEÚDO E MATERIAL DE LEITURA: enviado por correio eletrônico e 

website do MPGE/UFRRJ 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será a entrega por meio de correio eletrônico, dos resultados da atividade 

prática realizada.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.       Bibliometria, Cientometria e Infometria: similaridades e diferenças. 

2.       O Harzing Publish or Parish (PoP): potenciais usos.  

3.       Métricas do sistema. 

4.       Visão geral do sistema. 

5.       Configurando preferências. 

6.       Realizando consultas em diferentes mecanismos de busca. 

7.       Análise dos resultados. 

8.       Acessando os textos selecionados. 

9.       Exportando para diferentes formatos. 

 

Dia 22/08/2020 de 13h às 17h 

Leituras obrigatórias:Harzing, A. W. (2019). Two new kids on the block: How do Crossref and 

Dimensions compare with Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus and the Web of Science? 

Scientometrics, 120(1), 341–349. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03114-y 

 

Atividade de avaliação: 

Elaboração de duas planilhas excel com o resultado de pesquisas realizadas com o Harzing PoP. Uma 

planilha conterá a pesquisa das palavras-chaves em português, e a outra planilha com as palavras-chave 

em inglês. 

 

 

SEGUNDA PARTE - MOTORES DE BUSCA 

https://doi.org/10.1007/s11192-019-03114-y
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Respeitando a Deliberação do CEPE, no sentido de assegurar a qualidade do processo aprendizagem, 

os discentes podem reservar horário para troca de idéias, esclarecimento de dúvidas pelos seguintes 

canais (a definir pelo docente): Prof. Dr. Rodrigo Amado dos Santos – SIAPE: 2015307 

E-mail: profrodrigoamado@gmail.com 

Celular: (21) 97921-6854 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Evidenciar as especificidades das pesquisas científicas na contemporaneidade, com 

ênfase na realização de estudos nas áreas correlatas ao Turismo e Hotelaria, ilustrando os cuidados a 

serem tomados para que seus resultados sejam coerentes, plausíveis, éticos, relevantes e verossímeis. 

Objetivos Específicos: 

• Enaltecer a importância de discursos verossímeis, claros, éticos, consistentes e coerentes, 

estabelecendo procedimentos que dê credibilidade à investigação de pesquisa;  

• Apresentar "motores de busca" nacionais e internacionais, exibindo suas especificidades 

operacionais, de maneira que o estudante saiba explorar tais ferramentas em benefício da construção de 

uma pesquisa coerente, plausível e verossímil; 

• Propor atividades que permitam aos participantes compreenderem a relação indissociável entre 

teoria e prática, enaltecendo esta relação como um dos pilares fundamentais a criticidade, a validade e 

a veracidade de seus argumentos. 

 

EMENTA:  

O Processo de Investigação Científica: Tipos de Fontes, Análises Bibliométricas e Motores de Busca 

 

CONTEUDO PROGRAMATICO 

1. O Processo de Investigação Científica: Tipos de Fontes, Análises Bibliométricas e Motores de Busca  

1.1. Tipos de Fonte       

1.2. Análise Bibliométrica 

1.3. Motores de Busca     

 

METODOLOGIA: 

A atividade será desenvolvida por meio da metodologia expositiva dialogal através da plataforma RNP, 

através de dinâmicas em grupo e utilização de recursos audiovisuais. 

• Participação nas atividades desenvolvidas durante a atividade; 

• Debates propiciados pelos referenciais bibliográficos apresentados aos discentes. 

 

AVALIAÇÃO: 

A atividade não terá avaliação 

 

BIBLIOGRAFIA:  

Leituras obrigatórias: 

JESUS, I. R. D.; COSTA, H. G. Interfaces between production engineering and the public affairs: 

evidences from bibliometric analysis. Scientometrics, v.105, nº.2, p.1183-1193, 2015. 

KOSEOGLU, A. M.; RAHIMI, R.; OKUMUS, F.; LIU, J. Bibliometric studies in tourism. Annals of 

Tourism Research, v.61, p.180–198, 2016. 

MÉXAS, M. P.; QUELHAS, O. L. G.; COSTA, H. G. Prioritization of enterprise resource planning 

systems criteria: focusing on construction industry. International Journal of Production Economics, 

v.139, p.340-350, 2012. 

SANTOS, R. A.; MÉXAS, M. P.; MEIRIÑO, M. J. Sustainability and hotel business: criteria for holistic, 

integrated and participative Journal of Cleaner Production, v.142, p.217-224, 2017.   

 

Leituras Complementares: 

CRESWELL, J. W. Research Design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 2nd Ed. 

Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2003. 



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 

Página 29 de 31 
 

 

ELSEVIER. Produtos – Science Direct. Disponível em: 

<http://www.americalatina.elsevier.com/corporate/science_direct.php>. Acesso em: 24/10/16. 

FABER, J. Artigos, sites ou livros. Onde obter a informação necessária? Dental Press Journal of 

Orthodontics, v.16, nº.5, p.6-7, 2011.   
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7.7. PPGE0121-3 – Oficina de Redação Científica  

 

Respeitando a Deliberação do CEPE, os contatos serão realizados pelos seguintes canais: 

E-mail: cristina.ufrrj.itr@gmail.com 

Celular/whatsapp: (32) 98427-1099 para criação de grupo de discussão ou por meio de plataformas 

como RNP, SIGAA ou outra designada pelo PPGE.  

Horários de atendimento: 14h00 às 18h00. 

 

Data e horário do encontro remoto: 13 de novembro, de 08h00 às 17h00.  

Docente: Maria Cristina Drumond e Castro – SIAPE: 2342522 

 

OBJETIVOS: 

✓ Avaliar criticamente a produção de artigo científico 

✓ Informar sobre a escolha do periódico para submissão de artigos 

✓ Entender como funciona o processo de publicação 

✓ Entender como melhorar a aceitação do artigo pelo processo de R & R 

✓ Contribuir para a validação do programa de pós-graduação e da carreira de pesquisador 

 

EMENTA: Pesquisa e produção de texto - Problemas frequentes na produção científica - Estrutura do 

artigo científico - Seleção da publicação - Processo editorial – Plágio – Carreira acadêmica: Área e linhas 

de pesquisa - Currículo Lattes/CNPq 

 

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 

08h: UNIDADE I - Pesquisa e Produção de texto científico 

Problemas frequentes na produção de texto – Lacunas, estilo, co-autorias, plágio 

Processo de pesquisa – questão de pesquisa 

 

09h: UNIDADE II - Estrutura do artigo científico 

Capa – resumo e palavras-chave – introdução – revisão de literatura – desenvolvimento – metodologia 

– resultados e discussão – conclusões - referências 

10:00 – 10h15 - intervalo 

 

10h15 minutos – 12h00: UNIDADE III – Publicação do artigo 

Seleção do periódico – Critérios sistema web/qualis (CAPES) – Impacto científico do periódico – Check 

list do artigo – Normas internacionais de publicação 

 

13h00 – 15h00: UNIDADE IV – Processo editorial 

Contribuição à linha pesquisa – avaliação pelos pares (Referees) – feedback de avaliações – Rejeição 

de artigo (Desk Rejection)  

 

15h00 intervalo 

 

15:10 as 16:00: UNIDADE V – Cenário de publicações em periódicos 

Editoras (Open acess e restrict acess) – Gestão da Carreira em pesquisa  

 

16:30 as 17:00: UNIDADE VI – CURRÍCULO LATTES 

 

Atividades: Análise crítica de artigos publicados 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABNT. Normas para publicação de artigos. Disponível em: http://www.abnt.org.br/ 

ANPAD. Normas para publicação. Disponível em: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/Manual_Submissao_2014.pdf 
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APA. Normas para publicação de artigos científicos. Disponível em: 

http://c3icongresso2013.web.ua.pt/wp-content/uploads/2013/05/Normas_APA6th.Portugues.pdf 

CAPES. PLATAFORMA SUCUPIRA. Disponível em: http://sucupira.capes.gov.br/ 

CAPES. WEBQUALIS. Disponível em: http://qualis.capes.gov.br/ 

CNPq. PLATAFORMA LATTES. Disponível em http://lattes.cnpq.br/ 

DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008.  

FERREIRA, M. P. Pesquisa em administração e ciências sociais aplicadas: um guia para publicação 

de artigos acadêmicos. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

FERREIRA, I. E. Plágio em artigo científico: o que diz a literatura brasileira. – 2012. Disponível em: 

repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/25837/TCC_11_julho_2012_Isaac_versãofinal.pdf?se

quence=1. 

SERRA, Fernando A. Ribeiro; FIATES, Gabriela Gonçalves  & FERREIRA, Manuel Portugal. Publicar 

é difícil ou faltam competências? O desafio de pesquisar e publicar em revistas científicas na visão de 

editores e revisores internacionais. RAM, Rev. Adm. Mackenzie [online]. 2008, vol.9, n.4, pp. 32-55. 

ISSN 1678-6971.  http://dx.doi.org/10.1590/S1678-69712008000400004.  

Scielo. Scientific Eletronic Library on line. Disponível em: http://www.scielo.org/php/index.php 

SPELL. Scientific Periodicals Electronic Library. Disponível em: http://www.spell.org.br/ 

TEIXEIRA, Enise Barth. A Análise de Dados na Pesquisa Científica. Importância e desafios em estudos 

organizacionais. Desenvolvimento Em Questão. Editora Unijuí - ano 1 - n. 2 - jul./dez. – 2003, p. 177-

201. 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Coleta de Dados no Campo. São Paulo: Atlas, 2. ed. 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. 2. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005.  

CASTRO, Maria Cristina Drumond e Castro. Produção e publicação de artigos. Apostila. Aula para 

alunos do curso de mestrado do Programa de Desenvolvimento Territorial da UFRRJ, 2015. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 ________. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 4. ed. São Paulo: ATLAS, 

2003.  

YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001 

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. 

VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2006. 

Artigos científicos de repositórios acadêmicos (Portal Capes, Scielo, Spell, ResearchGate, Elsevier entre 

outros) selecionados para discussão em sala de aula. 

  


