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Reconhecido pela Portaria MEC n° 609, de 18/3/2019.
3° E D I T A L D O E X A M E D E S E L E Ç Ã O – 2º S E M E S T R E L E T I V O D E 2020
TURMA RIO DE JANEIRO, RJ
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Empresarial, de acordo
com o Regulamento do Programa e com o previsto no Regimento da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa,
comunica a abertura do processo seletivo ao Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial
para o segundo semestre letivo de 2020, regido pelas normas a seguir descritas e conduzido pela Comissão de
Seleção.
1. VAGAS
Serão oferecidas até 15 (quinze) vagas.
2. INSCRIÇÕES
Período:
06/07 (2ª feira) a 14/08/2020 (6ª feira)

(a) 1ª etapa: preencher o formulário de inscrição disponível em http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-edoutorado/administração-e-desenv-empresarial/para receber o boleto da taxa de inscrição via correio
eletrônico.
(b) 2ª etapa: enviar a documentação relacionada no item 3 em arquivo digital para o endereço eletrônico
mestrado.doutorado@estacio.br.
Nota: Informações detalhadas sobre as linhas de pesquisa (Organizações e Tecnologias Gerenciais) e
projetos de pesquisa devem ser consultadas na página do Mestrado. A leitura atenta dos projetos de pesquisa
é importante porque somente serão aceitos temas de dissertações que estejam alinhados com os projetos de
pesquisa do Programa. A estrutura curricular pode ser acessada na página do Mestrado.
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
A inscrição somente será considerada válida, para todos os candidatos, mediante a apresentação dos
documentos listados da letra “a” à letra “e” mais a taxa de inscrição.
a) CÓPIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO emitido por curso reconhecido no Brasil ou no país de
origem do candidato estrangeiro. Diploma de candidato brasileiro obtido no exterior deverá estar revalidado
nos termos da legislação em vigor.
Observação: Na ausência do diploma de candidatos brasileiros, poderá ser aceita uma declaração de
conclusão do curso, constando a data da colação de grau que deverá ser anterior ao último dia de inscrição,
com a menção da portaria de reconhecimento do curso publicado no Diário Oficial da União. A declaração
deverá ser substituída pelo diploma, devidamente registrado, antes da matrícula no período letivo seguinte ao
do ingresso no Curso, sob pena de indeferimento da matrícula.
b) CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO.
c) CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE E CÓPIA DO CPF.
d) CURRICULUM VITAE ATUALIZADO e/ou CV LATTES ATUALIZADO (http://lattes.cnpq.br/).
e) UMA FOTOGRAFIA 3X4 RECENTE.
f)
MEMORIAL DESCRITIVO DA EXPERIÊNCIA PROFISIONAL.
g) PROPOSTA DE PESQUISA
TAXA DE INSCRIÇÃO paga (não reembolsável e sem isenção): R$150,00.
Obs.: Considerando o quadro pandêmico ocasionado pelo Coronavírus, que afetou o calendário acadêmico de
diversas universidades, o PPG autorizará, no Concurso de Seleção 2020.2 para ingresso nos Cursos de Mestrado
e de Doutorado, a participação dos candidatos que possuírem expectativa de conclusão da Graduação e do
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Mestrado, respectivamente, no primeiro semestre de 2020. Dessa forma, em caso de aprovação, devem apresentar
a documentação de conclusão dos referidos cursos no semestre seguinte.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO.
O processo de seleção consistirá das seguintes etapas:
I.
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA
II. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
III. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA
IV. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO DETEXTOS
ACADÊMICOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
V. ENTREVISTA
As análises e avaliações acima mencionadas serão realizadas a partir dos seguintes documentos:
h) Histórico escolar do curso de graduação
i) Memorial descritivo da experiência profissional
j) Proposta de Pesquisa
k) Comprovação de adequada capacidade de leitura e compreensão de textos acadêmicos em língua estrangeira.
Serão aceitos certificados de conclusão de cursos de língua estrangeira ou certificações de nível de
conhecimento de língua estrangeira. Na ausência de certificados ou certificações, a entrevista pessoal poderá
ser utilizada para comprovação.
l) Resultado de teste ANPAD caso possua
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA E MEMORIAL DESCRITIVO
DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
a)
PROPOSTA DE PESQUISA: O(a) candidato(a) deverá redigir e apresentar documento constituído
como sua proposta de pesquisa, ou seja, o que ele(a) intenciona pesquisar em sua dissertação ao concluir as
disciplinas do curso. Esta proposta deverá conter até três (3) páginas digitadas no Word em Times New Roman
12, espaçamento simples entre linhas e 6 pontos antes, margens 2,5, devendo trazer os seguintes itens:
1. Título: Proposta de Pesquisa de (nome do candidato) apresentado para o processo seletivo 2020.2 do
MADE/UNESA
2. Linha de Pesquisa do Programa alinhada à proposta: (Organizações ou Tecnologias Gerenciais)
3. Tema da pesquisa: informar o nome do tema (no máximo 10 palavras) que deverá estar obrigatoriamente
alinhado a algum dos projetos de pesquisa de professores do MADE, os quais se dividem em duas linhas de
pesquisa temáticas: Organizações e Tecnologias Gerenciais. Os nomes e descrições destes projetos podem
ser encontrados em dois endereços:
Para
a
linha
temática
Organizações:
https://portal.estacio.br/cursos/mestrado-edoutorado/administra%C3%A7%C3%A3o-e-desenv-empresarial/projetos-de-pesquisa/projetos-da-linhade-pesquisa-organiza%C3%A7%C3%B5es/
Para
a
linha
temática
Tecnologia
Gerenciais:
https://portal.estacio.br/cursos/mestrado-edoutorado/administra%C3%A7%C3%A3o-e-desenv-empresarial/projetos-de-pesquisa/projetos-da-linhade-pesquisa-tecnologias-gerenciais/
4. Introdução ao problema de pesquisa e apresentação da questão-problema
5. Objetivos da pesquisa
6. Relevância da pesquisa (contribuição) para a área de gestão
7. Referências bibliográficas – listar 5 publicações (artigos científicos e/ou livros) que contribuem para o
entendimento do problema da pesquisa.
b) MEMORIAL DESCRITIVO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: O(a) candidato(a) deverá redigir
memorial descritivo de suas atividades profissionais não acadêmicas e/ou acadêmicas em até duas (2) páginas
digitadas no Word em Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas e 6 pontos antes, margens 2,5,
devendo conter os seguintes itens:
1. Título: Memorial de (nome do candidato), apresentado para o processo seletivo 2020.2 do MADE/UNESA
2. Formação básica (graduação e pós) e complementar (acima de 180h), com data de início e término.
3. Descrição em sequência temporal da experiência profissional não acadêmica e/ou acadêmica, enfatizando
onde couber sua relação com gestão/administração.
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4. No Memorial, também podem ser incluídos títulos/prêmios, publicações, participação em congressos.

INSTRUÇÕES PARA A ENTREVISTA
Durante a entrevista, dentre outros assuntos, os candidatos serão arguidos sobre sua intenção de pesquisa e
sua adequação aos projetos de pesquisa do Curso. Solicita-se aos candidatos a leitura atenta dos projetos
de pesquisa, do regulamento e das resoluções do curso que podem ser acessados na página do Mestrado.
As entrevistas serão realizadas a distância por meio eletrônico adequado (FaceTime, WhatsApp, Microsoft
Teams, Google Meet e outros).
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
✓ O Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial é presencial.
✓ A divulgação de resultados será providenciada pela Secretaria dos Programas.
✓ Os resultados serão divulgados sob a forma de lista de candidatos pré-selecionados para entrevistas e
lista final de candidatos aprovados. As decisões da Comissão de Seleção não admitirão recursos.
✓ Não é permitido o trancamento de matrícula no 1º semestre letivo do curso.
✓ Independentemente do turno indicado como preferencial, o curso poderá ser concluído com os alunos
cursando disciplinas (i) apenas durante o dia, (ii) apenas à noite às 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, (iii) apenas às sextasfeiras e sábados ou (iv) cursando disciplinas em quaisquer dos períodos.
✓ Um curso (não obrigatório) de nivelamento em Estatística Descritiva será oferecido no mês de
julho/2020 na modalidade EaD. Recomenda-se enfaticamente a participação dos novos alunos como
forma de preparação para a disciplina Métodos Quantitativos.
6. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Atividades
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

• Etapas I, II , III e IV – Análise e avaliação de formação acadêmica,
experiência profissional, proposta de pesquisa e proficiência em língua
estrangeira
Divulgação da lista dos candidatos pré-selecionados, com os
horários das entrevistas, na Secretaria dos Programas e na internet.

• Etapa V - ENTREVISTAS (candidatos pré-selecionados)
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS
PERÍODO DAS AULAS SEMESTRE 2020/2
CANDIDATOS NÃO APROVADOS: retirada dos documentos
entregues no ato da inscrição. Após este dia, os documentos serão destruídos.

Datas/horários
06/07
(2ª
feira)
a
14/08/2020 (6ª feira)
Entrar em contato com a
Secretaria do Programa
Entrar em contato com a
Secretaria do Programa
Entrar em contato com a
Secretaria do Programa
Entrar em contato com a
Secretaria do Programa
Entrar em contato com a
Secretaria do Programa
Entrar em contato com a
Secretaria do Programa
Até 24/08/2020

Rio de Janeiro, agosto de 2020.
Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Empresarial
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