
 83-2101.1048     83-2101.1048    prpg@ufcg.edu.br    www.prpg.ufcg.edu.br  
 Rua Aprígio Veloso, 882 –Bloco BQ- Bairro Universitário  58429-900 Campina Grande – PB 

 

 

  

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Campina Grande 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Centro de Humanidades  
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA  

 
 
 

EDITAL PRPG N° 38/2019 
 

Seleção para Mestrado Acadêmico 
 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com base na Resolução N° 03 de 2016 da Câmara Superior 
de Pós-Graduação da UFCG e na deliberação do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Administração da Universidade Federal de Campina Grande (PPGA-UFCG) em reunião 
ordinária de 21 de junho de 2019, torna público aos interessados o período de inscrição, 
requisitos e critérios para seleção de candidatos para Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGA) do CH/UFCG.  

1. Das Disposições Gerais 

1.1 O processo seletivo ocorrerá de 16 de julho a 28 de outubro de 2019, com divulgação dos 
resultados previsto para até 01 de novembro de 2019 e homologação pelo Colegiado do 
Programa no dia 08 de novembro de 2019. Divulgado o resultado, o candidato terá até 05 
(cinco) dias úteis para entrar com recurso no PPGA. 

1.2 O período de matrícula está previsto para o mês de fevereiro de 2020 (período 2020.1) e 
o início das aulas para março de 2020.  

1.3 Eventual impugnação quanto às normas e/ou impedimentos dos membros da comissão 
de seleção do presente Edital deve ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua 
publicação. 

1.3.1 As impugnações, devidamente fundamentadas, deverão ser protocoladas na secretaria 
do PPGA. 

 
1.3.2. Não serão aceitos pedidos de impugnação intempestivos ou promovidos por 

intermédio de correio eletrônico, fax ou postal. 

 
1.3.3. Os pedidos de impugnação inconsistentes ou fora do prazo estipulado serão 

indeferidos e não caberá recurso administrativo da decisão sobre a impugnação. 

2. Área de Concentração e Linhas de Pesquisa  

São 25 (vinte e cinco) vagas oferecidas mediante este edital, distribuídas de acordo com a 
área de concentração Gestão Social e Ambiental e na(s) linha(s) de pesquisa do Programa: 
Linha 1 - Organizações, Desenvolvimento Sustentável e Indicadores de Sustentabilidade; 
Linha 2 - Educação e Cidadania no Contexto das Políticas de Gestão Social e Ambiental. 



 83-2101.1048     83-2101.1048    prpg@ufcg.edu.br    www.prpg.ufcg.edu.br  
 Rua Aprígio Veloso, 882 –Bloco BQ- Bairro Universitário  58429-900 Campina Grande – PB 

 

 

3. Habilitações e Requisitos dos Candidatos 

Estão habilitados à inscrição os candidatos portadores de diploma de curso de nível superior 
(ou certificado de conclusão) ou que estejam aptos a obtê-lo até o último dia de matrícula do 
período 2020.1, de acordo com o calendário do Programa de Pós Graduação em 
Administração.  

4. Documentos para a Inscrição  

No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: 

i) formulário de inscrição (Anexo I), devidamente preenchido; 

ii) cópia do diploma universitário de curso de Graduação Plena ou da Modalidade 
Tecnológica; ou certificado de conclusão datado e assinado pela coordenação de curso da 
instituição, em caráter provisório; ou documento datado e assinado pela coordenação de 
curso da IES de que seja aluno regularmente matriculado em um curso pleno de graduação e 
que atenda ao item 3 deste Edital;  

iii) cópia do histórico escolar de curso superior;  

iv) Currículo Lattes atualizado e com cópia da documentação comprobatória; sendo 
pontuada a produção nos últimos 05 (cinco) anos, ou, seja, de 2014 a 2019;  

v) cópias da carteira de identidade e do CPF ou da CNH;  

vi) cópia do passaporte para estrangeiros. 

vii) Projeto de Dissertação, preferencialmente alinhados com as temáticas listadas na página 
do programa:  http://ppga.ufcg.edu.br, contendo no máximo 6 páginas, com: Introdução, 
Objetivos, Referencial Teórico, Metodologia e Referências bibliográficas. 

As normas vigentes encontram-se na página do programa, no menu Processo seletivo, PS 
2020: http://ppga.ufcg.edu.br/index.php?title=Processo_Seletivo_2020 

4.1. Da Documentação Comprobatória 

i) Serão aceitos como comprovantes de trabalhos publicados em periódicos a cópia da 
primeira página do trabalho contendo as informações sobre o volume, ano de publicação e 
número de páginas do artigo publicado.  

ii) Serão contabilizados os artigos publicados de forma impressa ou digital e tendo número 
de ISSN ou DOI.  

iii) Os documentos comprobatórios deverão ser numerados de acordo com a ordem de 
apresentação no Currículo Lattes e deverão estar anexos ao Currículo em ordem sequencial.  

iv) Não será permitida a complementação de documentos após o término das inscrições. 

v) A homologação das inscrições, com base na análise da documentação apresentada pela 
comissão de seleção, ficará sob a responsabilidade da Coordenação do PPGA. A divulgação 
será feita pela PRPG, pela secretaria do PPGA e no seu endereço eletrônico. 

vi) A ausência de qualquer um dos documentos solicitados acima implicará no Indeferimento 
da Inscrição.  

http://ppga.ufcg.edu.br/
http://ppga.ufcg.edu.br/index.php?title=Processo_Seletivo_2020
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vii) O Preenchimento do Formulário de Inscrição incompleto ou com letra ILEGÍVEL implicará 
no Indeferimento da Inscrição por impossibilidade de entendimento e compreensão das 
informações fornecidas no ato da submissão de inscrição. 

viii) Os candidatos não aprovados terão até o dia 01 de dezembro de 2019 para resgatar os 
documentos utilizados para a inscrição na secretaria do PPGA. Após essa data, todo material 
será reciclado. 
 

4.2. Da Inscrição e Diploma 
 

i) Para o Mestrado, o diploma ou certificado provisório do candidato deverá ser na área 
Administração ou áreas afins. Para os candidatos com formação em outras áreas, a análise 
curricular e, consequentemente, a aceitação da inscrição no Programa será feita pela 
comissão de seleção.  

ii) Os candidatos poderão fazer inscrição pessoalmente, por procuração ou por Correios. A 
inscrição via correspondência deve ser enviada VIA SEDEX, ter o carimbo que comprove ter 
sido postada até o dia 12 de agosto de 2019 e deverá ser encaminhada para o endereço do 
PPGA, disponível no item 15 deste Edital.  

iii) Em virtude da possível demora na entrega de correspondências pelos Correios, as 
inscrições encaminhadas via correspondência (por SEDEX) deverão ser enviadas também por 
email, em arquivo PDF (com toda a documentação digitalizada), juntamente com cópia do 
comprovante de envio por SEDEX, para o seguinte endereço 
sec.mestrado.adm@ufcg.edu.br.  

iv) Os candidatos deverão solicitar confirmação de recebimento deste email e do arquivo.  

v) O não recebimento do arquivo em formato PDF pela Secretaria do PPGA, com a 
documentação digitalizada até 12 de agosto de 2019, implicará no indeferimento da 
Inscrição.  

vi) As inscrições presenciais serão realizadas na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação, 
localizada no Bloco BC2 do Programa de Pós-Graduação em Administração, no Centro de 
Humanidades Campus I da Universidade Federal de Campina Grande, em dias úteis das 8h às 
11:30h e das 14h às 17h e 30 minutos.  
 
4.3. Da inscrição sob atendimento especial  
 
A solicitação de atendimento especial deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 

i) O(A) candidato(a) com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, atendimento 
especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a 
sua realização, conforme Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.  

ii) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas de 
conhecimento específico poderá requerer, no ato da inscrição, esse atendimento, 
apresentando cópia da certidão de nascimento da criança até 10 (dez) dias antes das provas 
e levar, no dia das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não 
poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.  
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iii) O(A) candidato(a) que for acometido de qualquer incapacidade motora após a inscrição 
no processo seletivo poderá solicitar atendimento especial no prazo máximo de 48 horas 
antes da realização das provas. 

5. Dos prazos 
 
i) Serão recebidas inscrições enviadas através dos Correios (via SEDEX) e postadas até 12 de 
agosto de 2019. 
 
ii) O processo seletivo ocorrerá de 09 de setembro a 28 de outubro de 2019, com divulgação 
dos resultados prevista para 01 de novembro de 2019 e homologação pelo Colegiado do 
Programa no dia 08 de novembro de 2019. 
 
iii) O período de matrícula está previsto para fevereiro de 2020 e o início das aulas para o 
mês de março de 2020. 
 

6. Da seleção  
 
Os candidatos inscritos serão avaliados pela comissão de seleção, que utilizará a 
documentação entregue pelo candidato no ato da inscrição.  
 
6.1. Da prova escrita 
 
As provas escritas serão organizadas e catalogadas, exclusivamente, por sistema codificado, 
de modo que a identificação dos(as) candidatos(as) somente aconteça após a divulgação das 
respectivas notas.  

 
i) A prova escrita acontecerá no dia 09 de setembro de 2019, às 8h, com 04 (quatro) horas 
de duração e será aplicada no Bloco BG (a sala será divulgada no site http://ppga.ufcg.edu.br), 
no Centro de Humanidades, Campus de Campina Grande. A prova escrita terá caráter 
ELIMINATÓRIO, com ponto de corte 6,0 (seis). O Candidato que obtiver nota abaixo do 
ponto de corte não participará das demais etapas de avaliação (análise do projeto de 
dissertação/entrevista e análise do currículo). 

ii) Serão automaticamente eliminados do processo seletivo os(as) candidatos(as) que 
registrarem, em suas provas, assinaturas, informações pessoais ou quaisquer sinais 
distintivos que possibilitem sua identificação durante a correção. De igual modo, aqueles 
flagrados utilizando aparelho eletrônico, celular ou realizando consultas a material didático, 
textos de lei ou congêneres durante a realização da prova escrita. 

iii) A escala de avaliação utilizada na Prova Escrita será de 0 (zero) a 10,0 (dez), tendo como 
critérios, o domínio do conteúdo sobre o tema; redação acadêmica; clareza no texto; e 
articulação das ideias. 
 
iv) Somente terão acesso ao local das provas os (as) candidatos(as) que portarem 
documento de identificação com foto. 
 

http://ppga.ufcg.edu.br/
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v) Os candidatos farão a Prova Escrita de conhecimentos específicos das duas linhas de 
pesquisa do mestrado. Os Temas da Prova Escrita e respectivas Bibliografias constam no 
Anexo II deste Edital. 

 
6.2. Da entrevista e apresentação projeto de dissertação 
 
A entrevista avaliará a capacidade do candidato para ingressar na pós-graduação. Será 
realizada em dia e horário a serem determinados pela comissão de avaliação e versará sobre 
a apresentação da Proposta preliminar de Pesquisa a ser realizada.  
 
i) A entrevista será conduzida por comissão de seleção, constituída por docentes vinculados 
ao PPGA e/ou externos, os(as) quais serão designados(as) pelo(a) coordenador(a) do 
programa e aprovados (as) em colegiado.  
 
ii) A comissão de seleção se encarregará de divulgar as datas e os horários das entrevistas, 
seguindo o cronograma estabelecido no Anexo IV deste edital, bem como a distribuição dos 
candidatos pelas bancas. A ordem dos(as) candidatos(as) nas entrevistas de cada banca 
obedecerá à ordem de classificação na prova escrita.  
 
iii) A nota da entrevista será a nota da apresentação e arguição do referido plano preliminar 
(Projeto de dissertação), utilizando a escala de 0 (zero) a 10 (dez), aplicando-se os seguintes 
critérios de avaliação: Relevância da proposta; Adequação à área de concentração e linhas 
de pesquisa do mestrado; Problema e objetivos bem definidos; Fundamentação teórica 
adequada a proposta da pesquisa; Metodologia bem descrita e coerente com os objetivos da 
pesquisa; Viabilidade de desenvolvimento do tema sugerido no tempo do Curso proposto; 
Adequação do projeto às normas exigidas no Edital; Capacidade de articulação em defender 
a proposta. O tempo de apresentação da proposta pelo candidato será de, no máximo, 10 
(dez) minutos e o tempo de arguições será de, no máximo, 10 (dez) minutos para os 
avaliadores. Essa etapa (entrevista e avaliação do projeto de dissertação) terá caráter 
ELIMINATÓRIO, com ponto de corte 6,0 (seis). O Candidato que obtiver nota abaixo do 
ponto de corte não participará da etapa de análise do currículo). 

iv) Somente terão acesso ao local das provas os (as) candidatos(as) que portarem 
documento de identificação com foto. 
 
6.3. Das provas de títulos 
 
A pontuação do Currículo Lattes será feita de acordo com a tabela constante no Anexo III. O 
candidato que tiver a maior pontuação terá nota 10 (dez) no currículo. Os demais candidatos 
terão a nota do currículo proporcional à nota do currículo do candidato com maior 
pontuação. 
 
 
6.4. Da nota final 
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A nota final será dada a partir da média ponderada das notas da prova escrita, da análise do 
Currículo Lattes, do CRA (Coeficiente de Rendimento Acadêmico) e da entrevista individual, 
de acordo com os pesos abaixo. 
 

Prova escrita = 3,5  
Entrevista e projeto de dissertação = 3,0  
Curriculum Vitae = 2,5  
CRA = 1,0  

 

7. Da classificação e aprovação 
 
Serão considerados classificados os candidatos que atingirem a nota final igual ou superior a 
6 (seis). Serão considerados aprovados aqueles com a maior nota obtida até o 
preenchimento das 25 (vinte e cinco) vagas oferecidas.  

8. Da interposição de recursos 
 
i) Será garantido ao(à) candidato(a) o direito de entrar com pedido de recurso do resultado 
em cada etapa de caráter eliminatório ou classificatório do processo seletivo, obedecendo 
aos prazos estabelecidos no cronograma. 
 
ii) Os pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados via protocolo geral à 
coordenação do PPG, os quais serão julgados pela comissão de seleção. 
 
iii) Não serão aceitos pedidos de recurso fora dos prazos estabelecidos no cronograma.  
 
iv) Caberá interposição de recurso à Câmara Superior de Pós-Graduação nos casos em que o 
pedido de reconsideração não for favorável ao candidato. 
 
9. Do resultado final 
 
A divulgação do resultado final do processo seletivo, com os nomes dos candidatos 
aprovados e classificados em ordem decrescente das médias finais obtidas no processo 
seletivo, será feita em lista apresentando os candidatos aprovados em ampla concorrência. 
 
10. Da matrícula e documentação 
 
O(A) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo deverá efetuar sua 
matrícula, no período de fevereiro de 2020 (data a ser definida e publicada no endereço 
http://ppga.ufcg.edu.br), na secretaria do PPGA, mediante a apresentação da cópia legível dos 
seguintes documentos: 
 

 Formulário de matrícula devidamente preenchido, disponível no endereço 
(http://ppga.ufcg.edu.br). 

 Cédula de Identidade ou CNH, Registro Nacional do Estrangeiro ou Passaporte, se 
estrangeiro. 

 CPF. 

http://ppga.ufcg.edu.br/
http://ppga.ufcg.edu.br/
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 Diploma de Graduação, que será conferido com o original pelo servidor 
responsável pela matrícula. 

 Comprovante de quitação com as obrigações militares (facultativo). 
 
i) Caso, no ato da matrícula institucional, o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no 
processo seletivo não apresente o diploma, perderá o direito à matrícula e será chamado em 
seu lugar o próximo(a) candidato(a) na lista dos aprovados(as). 
 
ii) A não efetivação da matrícula no prazo fixado implica a desistência do(a) candidato(a) de 
se matricular no programa, perdendo todos os direitos decorrentes da aprovação e 
classificação no processo seletivo, sendo chamado(a) em seu lugar o(a) próximo(a) 
candidato(a) na lista dos aprovados. 
 
11. Da Comissão de Seleção 
A comissão de seleção será formada pelos Profs. Drs: 
 
Titulares: 
Profa. Maria de Fátima Martins (Presidente) 
Profa. Vanessa Batista Schramm 
Profa. Petruska de Araújo Machado 
 
Suplentes: 
Profa. Suzanne Érika Nóbrega Correia  
Prof. Vinícius Farias Moreira 
 
12. Das vagas e bolsas de estudo 
O Programa oferecerá 25 (vinte e cinco) vagas distribuídas entre os professores, 
considerando as áreas de concentração e as linhas de pesquisa do Programa. Os candidatos 
selecionados como alunos regulares em tempo integral e dedicação exclusiva poderão, caso 
haja disponibilidade, receber bolsa de estudos, desde que satisfaçam os critérios de 
concessão do órgão financiador e da Comissão de Bolsas do PPGA. A critério do Colegiado 
será possível o remanejamento de candidato classificado para orientador que não tiver sua 
vaga preenchida, desde que o orientador solicite formalmente ao Colegiado.  
 
i) Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas previstas neste processo seletivo. 
 
13. Das disposições gerais 
 
Para os servidores públicos, no momento da realização da matrícula, é necessária a 
apresentação de documento da instituição de origem, autorizando o afastamento das 
atividades por, no mínimo, 20 horas semanais.  
 
14. Dos casos omissos 
Os casos omissos serão tratados pela Câmara Superior de Pós-Graduação, mediante consulta 
do Colegiado do Programa, sem prejuízo das disposições do presente Edital.  
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15. Os candidatos poderão entrar em contato com a Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Administração no endereço abaixo: 
 

PPGA/CH/UFCG 
             Av. Aprígio Veloso, 882 – Bairro Universitário. Campina Grande-PB 
             Bloco BC2 - 3º andar. 

CEP: 58.429-140. Fone: (83) 2101 - 1205 
E-mail: sec.mestrado.adm@ufcg.edu.br 
Site: http://ppga.ufcg.edu.br 

 
 
 
 

Campina Grande, 16 de julho de 2019. 
 
 
 

Benemar Alencar de Souza 
Pró-Reitor de Pós-Graduação 

mailto:sec.mestrado.adm@ufcg.edu.br
http://ppga.ufcg.edu.br/
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Endereço Número 

Instituição/Sigla 

Instituição/Sigla 

 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE HUMANIDADES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO 

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO (ANO: _ ) 

 
1. DADOS PESSOAIS 

 
Nome Completo: 

 
Nome do pai: 

 
Nome da mãe: 

 
Data de Nascimento Gênero Naturalidade UF Nacionalidade 

( ) Masculino ( ) Feminino 

 
RG Órgão Expedidor Data da Emissão UF CPF Título de Eleitor 

 

 

Complemento CEP Bairro Município 

 
Tel. Residencial Tel. Celular E-mail 

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Graduação Data da conclusão 

 

 

Pós-Graduação (Se for o caso) Data da conclusão 

 

3. LINHA DE PESQUISA (PRETENSÃO) 

Marque uma das seguintes opções: ( ) tenho prioridade na linha 1; ou ( ) tenho prioridade na linha 2. 

4. VÍNCULO EMPREGATÍCIO E BOLSA DE ESTUDOS 

Vínculo Empregatício: (  ) Sim (   ) Não 
Regime de Dedicação ao Programa (caso aprovado): ( ) Tempo Integral ( ) Tempo Parcial 
Quanto a bolsa de estudos, marque uma das seguintes opções:  (  ) sem bolsa;  (  ) preferencialmente com 
bolsa; ( ) exclusivamente com bolsa. 

Campina Grande, PB _  /  /  . 
 

 

Assinatura do Candidato (a) 
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ANEXO II – TEMAS E BIBLIOGRAFIAS PARA A PROVA ESCRITA  

 
 

Bibliografia Sugerida: 
 
BORDIN, E.M.B. A gestão social no contexto das organizações da sociedade civil: desafios 
para efetivação da cidadania. Revista do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e 
Gestão Social - CIAGS & Rede de Pesquisadores em Gestão Social – RGS. v.4, n.1, jan./ jun. 
2013.  
 
CARVALHO, P. G. M. Mensurando a Sustentabilidade. In: MAY, P. Economia do Meio 
Ambiente - 2ª Ed. Rio de Janeiro – TJ, Campus, 2010, p. 99 -132. 
 
KATAOKA, A.M.; MORAIS, M.M. Educação ambiental e paradigma da complexidade: 
aproximações entre ciências naturais e ciências humanas. PRACS: Revista Eletrônica de 
Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP. Macapá, v. 11, n. 2, p. 53-65, jul./dez. 
2018. DOI: 10.18468/pracs.2018v11n2.p53-65 
 
LIMA, J.V.B.C.; NEVES, F.M; RODRIGUES, L. P. Os usos discursivos da ciência e  
da tecnologia nas disputas políticas ambientais. Revista Sociedade e Estado – V. 31 N. 2, 
Maio/Agosto 2016. Doi: 10.1590/S0102-69922016000200010 
 
MALHEIROS, T.F.; COUTINHO, S. M. V.; FHILIPPI JR, A. Indicadores de Sustentabilidade: uma 
abordagem conceitual. In: FHILIPPI JR, A; MALHEIROS, T.F. Indicadores de Sustentabilidade e 
Gestão Ambiental. Barueri –SP: Manole, 2012. 
 
MARREWIJK, M.  Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between 
Agency and Communion. Journal of Business Ethics 44: 95–105, 2003. 
 
TATE, W.L.; BALS, L. Achieving Shared Triple Bottom Line (TBL) Value Creation: Toward a 
Social Resource-Based View (SRBV) of the Firm. J Bus Ethics 152:803–826, 2018. 
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ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO E CRA 
 

Nome do(a) candidato (a): _  
 
 

CRITÉRIO Unidade 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Adquirida 

(A) FORMAÇÃO DE GRADUAÇÃO 

Graduação em Administração - 100 pontos. No máximo 1 Curso 100 100  

Graduação em àreas afins (Economia, Ciências Contábeis, Turismo e demais 

formações vinculadas às Ciências Sociais Aplicadas) e Engenharia de 

Produção. No máximo 1. 

Curso  
80 

 
80 

 

Graduação em áreas correlatas. No máximo 1. Curso 40 40  

Pontuação total do subitem -  

(B) FORMAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO 

Curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado em areas afins e 

correlatas. No máximo 1 

Curso 
50 50 

 

Curso de pós-graduação latu sensu em áreas afins e correlatas (≥ 360 

horas). No máximo 1 

Curso 
20 20 

 

Pontuação total do subitem -  

 
 

(C) ATIVIDADE DOCENTE / PARTICPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Projeto de Ensino, pesquisa, extensão, concluídos (Monitoria, Estágio 
Docência, PIBIC/PIVIC, BROBEX, PIBID e outros). 

Semestre 
5 30 

 

Atividade docente (básico, secundário ou superior). No máximo 05 

Semestres. 

Semestre 
5 25 

 

Orientação de Trabalho de Graduação. No máximo 5 
Orientação 2 10 

 

Pontuação total do subitem -  

   

(D) ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Experiência Profissional (pública ou privada) na Área do Mestrado. No 

máximo 5anos. 

Ano 
 

05 
 

25 

 

Pontuação total do subitem -  

   

(E) PRODUÇÃO INTELECTUAL (publicações no período 2014 – 2019. A avaliação da produção intelectual será 

realizada em conformidade com a classificação do web Qualis vigente para a Área de Administração Pública e 

de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo). 

Capítulo de livro em editora ou associação de classe, com corpo editorial 
e ISBN. 

Capítulo 
10 50 

 

Tradução de livros ou capítulos de livro em editora ou associação de classe, 
com corpo editorial e ISBN. 

Capítulo 
5 25 

 

Artigo completo publicado em Periódico Conceito A (Qualis A1 ou A2) ou 

artigos não indexados pelo Qualis, mas avaliados pelo Journal Citation Report 

(JCR) 

Artigo 20 100  

Artigo publicado em Periódico Conceito B1, Qualis CAPES, ou artigos 
não avaliados pelo Qualis, mas avaliados pelo Scientific Journal Ranking 
(SJR) 

Artigo  
15 

 
75 

 

Artigo publicado em Periódico da área definida com Conceito B2 Artigo 10 50  

Artigo publicado em Periódico da área definida com Conceito B3 Artigo 6 30  

Artigo publicado em Periódico da área com Conceito B4 e B5 Artigo 3 15  

Trabalho publicado em Anais de congresso internacional. Artigo 03 15  
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Trabalho publicado em Anais de congresso nacional. Artigo 02 10  

Pontuação total do subitem   

PONTUAÇÃO GERAL DO CANDIDATO (A+B+C+D+E)*   

 
Histórico Escolar (graduação) – Coeficiente de Rendimento Acadêmico CRA  

(*) Pontuação cumulativa para o cálculo geral do desempenho do (a) candidato (a). 
OBSERVAÇÕES: Todos os itens da ficha de avaliação só serão considerados na avaliação curricular quando devidamente 
comprovados. 
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ANEXO IV 
Cronograma do processo seletivo de Mestrado do PPGA 

 
Data / Período Evento 

16/07/2019 Divulgação do edital  

16/07/2019 a 20/07/2019  Prazo para impugnação do edital (nos 5 primeiros dias de publicação do edital). 

26/07/2019  Resultado da análise dos pedidos de impugnação. 

06/08/2019 a 12/08/2019  Período de inscrições (mínimo de cinco dias úteis). 

19/08/2019 Divulgação do resultado da homologação das inscrições. 

20/08/2019 a 21/08/2019 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação das inscrições 
(dois dias úteis, excluído o dia da divulgação do resultado). 

23/08/2019 
Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da homologação das 
inscrições.  

09/09/2019 Prova escrita. 

13/09/2019 Divulgação do resultado da prova escrita. 

16/09/2019 a 17/09/2019 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da prova escrita (dois dias úteis, 
excluído o dia da divulgação do resultado). 

20/09/2019 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração da prova escrita. 

20/09/2019 Divulgação da ordem de apresentação dos Planos Preliminar de Dissertação 

23/09/2019 a 27/09/2019 Entrevista e/ou apresentação do plano preliminar de dissertação ou tese.  

30/09/2019 
Divulgação do resultado da entrevista e/ou apresentação do plano preliminar de 
dissertação ou tese. 

01/10/2019 a 02/10/2019 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da entrevista (dois dias úteis, 
excluído o dia da divulgação do resultado). 

04/10/2019 
Divulgação do resultado das solicitações de reconsideração dos resultados da 
entrevista e/ou apresentação do plano preliminar de dissertação ou tese. 

07/10/2019 a 11/10/2019  Avaliação Curricular. 

11/10/2019  Divulgação do resultado da avaliação curricular. 

14/10/2019 a 15/10/2019 
Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da avaliação curricular (dois 
dias úteis, excluído o dia da divulgação do resultado). 

18/10/2019  Divulgação do resultado das solicitações de reconsideração da avaliação curricular. 

21/10/2019 Divulgação do resultado final do processo seletivo. 

22/10/2019 a 28/10/2019 
Prazo para interposição de recursos (5 dias úteis, excluído o dia da divulgação do 
resultado). 

01/11/2019 Divulgação do Resultado Final. 

A ser informado aos candidatos 
aprovados e classificados 

Período de Matrícula. 

 


