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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

Reconhecido pela Portaria MEC n° 609, de 14/3/2019. 

 
 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 
 
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, Pesquisa e 
Extensão, comunica a abertura do processo seletivo ao MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
EMPRESARIAL da Universidade Estácio de Sá (MADE/UNESA), para o 1º semestre de 2022, regido pelas normas a 
seguir descritas e conduzido pela Comissão de Seleção. 
 
1. VAGAS 
 
Serão oferecidas até 25 (vinte e cinco) vagas. 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
Período: 03/11/2021 a 10/12/2021 e 03/01/2022 a 31/01/2022 
Início das aulas: fevereiro de 2022 
 

1ª etapa: preencher o formulário de inscrição disponível em https://forms.office.com/r/FNqyaMWxiN. 
 
2ª etapa: Efetuar o pagamento do boleto da taxa de inscrição, que será gerado e enviado via correio 
eletrônico e enviar a documentação relacionada no item 6 em arquivo digital para o endereço eletrônico 
mestrado.doutorado@estacio.br como anexos em um único e-mail, indicando na linha de “Assunto” o nome 
do candidato e nível da seleção (mestrado). Exemplo: FULANO DA SILVA – MESTRADO. 
 
3ª etapa: Entrevista, conforme item 7. 
 
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. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
 
Administração e Desenvolvimento Empresarial 
A área de concentração ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL visa desenvolver a capacitação 
e as competências específicas de uma gestão cujo cotidiano é a mudança. Nesse contexto, a área de concentração 
está estruturada em duas linhas de pesquisa que focalizam as principais competências empresariais exigidas 
para uma gestão profissional por excelência. A área de concentração direciona as atividades de ensino e 
pesquisa do MADE/UNESA segundo as diretrizes do projeto do curso. 
 
4. OBJETIVOS 
 
Os objetivos específicos do Programa, em consonância com o Art. 2° da Portaria 389 do MEC, de 23/03/2017 
que descreve os objetivos do mestrado profissional, são descritos no artigo Art. 2º do Regulamento do 
Programa conforme segue: 

EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO – 1º SEMESTRE LETIVO DE 2022  

TURMA RIO DE JANEIRO, RJ 

mailto:mestrado.doutorado@estacio.br
https://forms.office.com/r/FNqyaMWxiN
mailto:mestrado.doutorado@estacio.br%20.
mailto:mestrado.doutorado@estacio.br%20.


2/5 

Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Empresarial 

Campus Centro I - Presidente Vargas - Av. Presidente Vargas, 642, 22° andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP.: 20071-001 

Telefone: (21) 2206-9741 - e-mail: mestrado.doutorado@estacio.br 

 

 

I desenvolver nos pós-graduandos as competências específicas relacionadas à gestão de negócios, com 
ênfase nos processos de mudanças e desenvolvimento empresarial; 
II desenvolver produção técnico-científica que possa contribuir para o debate acadêmico- profissional sobre os 
temas interdisciplinares que se constroem em torno da administração de empresas; 
III consolidar a aproximação entre a Universidade Estácio de Sá, o meio empresarial, as agências de 
desenvolvimento e os organismos de integração regional no sentido de promover um intercâmbio permanente 
de experiências. 
 
5. LINHAS DE PESQUISA 
 
As linhas de pesquisa constituem recortes temáticos que determinam diferentes especificidades de interesse do 
Programa e permitem o aprofundamento das pesquisas desenvolvidas. 
 

• Organizações 
Analisa as dinâmicas (objetivos, meios e políticas) e as ações oriundas das necessidades empresariais de 
adequação aos padrões de concorrência vigentes nos diversos setores econômicos, considerando o mercado, a 
sociedade, as redes e as pessoas. 
 

• Tecnologias Gerenciais 
Estuda tecnologias, procedimentos e ferramentas de apoio a sistemas produtivos, de controle gerencial, de 
informação, e de tomada de decisão 
 
6. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
A inscrição somente será considerada válida mediante o recebimento via e-mail pela Secretaria dos Programas 
de todos os documentos listados da letra “a” até a letra “h” e a confirmação do pagamento da 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) Curriculum Vitae atualizado 2022 e/ou Currículo Lattes atualizado.(http://lattes.cnpq.br/) 
(d) Proposta de Pesquisa (Item 7.1 deste Edital) 
(e) Cópia da carteira de identidade. 
(f) Cópia da certidão de nascimento ou casamento 
(g) Cópia do CPF 
(h) Comprovante de realização do Teste ANPAD (opcional) 
 
Notas: 
I. Todos os documentos deverão ser encaminhados em formato PDF de forma digital para o endereço 
mestrado.doutorado@estacio.br. como anexos em um único e-mail, indicando na linha de “Assunto” o nome 
do candidato e nível da seleção (mestrado). Exemplo: FULANO DA SILVA – MESTRADO. 
II. O candidato é responsável pela autenticidade e veracidade dos documentos e pelo conteúdo  legível dos 
documentos. 
 
6.1. Candidatos com necessidades especiais 
Além dos documentos listados acima, enviar também, no ato da inscrição: (1) documento comprobatório; (2) 
declaração de próprio punho do que é necessário para a realização das provas de língua estrangeira e da entrevista 
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(eliminatória) a fim de que sejam tomadas providências para o atendimento às necessidades do candidato. 
 
7. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
A Comissão de Seleção, indicada em reunião ordinária do Colegiado, é constituída pelos docentes do 
Programa. 
 
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 (VER ITEM 7.1 ABAIXO E MODELO DE PROPOSTA 
DE PESQUISA EM ANEXO A ESTE EDITAL) 
IV. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS EM 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
V. ENTREVISTA (VER ITEM 7.2 ABAIXO) 
 
As análises e avaliações acima mencionadas serão realizadas a partir dos seguintes documentos: 
a) Diploma e histórico escolar de cursos realizados 
b) Curriculum vitae atualizado e/ou CV Lattes atualizado 
c) Proposta de Pesquisa 
d) 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. 
e) Resultado de teste ANPAD, caso possua 
 
7.1. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 
Obs.: Esta proposta poderá ser alterada no decorrer do curso 
 
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 ser digitada 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 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/UNESA, 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-e-doutorado/administração-e-
desenv-empresarial/projetos-de-pesquisa/projetos-da-linha-de-pesquisa-organizações/; 
Para a linha temática Tecnologia Gerenciais: https://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-
doutorado/administração-e-desenv-empresarial/projetos-de-pesquisa/projetos-da-linha-de-pesquisa-
tecnologias-gerenciais/ ; 
 
4. Introdução ao problema de pesquisa e apresentação da questão-problema (texto de no máximo 500 palavras) 
5. Objetivos da pesquisa (texto de no máximo 100 palavras); 
6. Relevância da pesquisa (contribuição) para a área de gestão (texto de no máximo 200 palavras); 
7. Referências bibliográficas – listar 5 publicações (artigos científicos e/ou livros) que contribuem para o 
entendimento do problema da pesquisa. 
 
7.2. INSTRUÇÕES PARA A ENTREVISTA 
 
Os candidatos pré-selecionados serão convocados para uma entrevista (etapa V) a ser realizada de forma remota. 
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Os participantes serão comunicados via e-mail dos procedimentos necessários para entrada no ambiente virtual 
em que serão entrevistados por docentes do MADE/UNESA. 
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). 
 
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
8.1 O Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial é presencial, os horários estarão disponíveis 
em https://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/administração-e-desenv-empresarial/grade-de-
horários/. 
8.2 Os casos não regulados por este Edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Empresarial em Administração. 
8.3 A Relação final dos candidatos aprovados, sem divulgação de notas, estará disponível no site do 
Programa após a conclusão do processo seletivo. As decisões da Comissão de Seleção não admitirão recursos. 
8.4 Não é permitido o trancamento de matrícula no 1º semestre letivo do curso. Consulte aqui o 
Regulamento do Curso. 
8.5 A matrícula no curso deverá ser feita no período indicado no calendário do processo de seleção. Caso as 
vagas disponíveis não sejam preenchidas no período previsto para a matrícula, candidatos aprovados, mas não 
selecionados devido à falta de vagas, poderão ser contatados pela Secretaria dos Programas. 
8.6 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 sextas-feiras 
e sábados ou (iv) cursando disciplinas em quaisquer dos períodos. 
8.7 Um curso (não obrigatório) de nivelamento em Estatística Descritiva será oferecido em 07 de março de 
2022 na modalidade remota. Recomenda-se enfaticamente a participação dos novos alunos como forma de 
preparação para a disciplina Métodos Quantitativos. 
8.8 A divulgação de resultados será providenciada pela Secretaria dos Programas após a finalização das fases 
1 e 2 para o e-mail do candidato. 

 
Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2021. 

 
 

Prof. Dr. José Geraldo Pereira Barbosa 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Empresarial 

Universidade Estácio de Sá 
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MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (MADE/UNESA) 

MODELO DE PROPOSTA DE PESQUISA (veja também a observação ao final do texto) 
 

Proposta de Pesquisa de FULANO DE TAL apresentada para o processo seletivo do 

MADE/UNESA 

Linha de Pesquisa do Programa alinhada à proposta: Organizações (ou Tecnologias 

Gerenciais) 

Tema da pesquisa (no máximo 10 palavras): O endosso de marca por celebridade e seus efeitos 

no consumidor 

Introdução ao problema de pesquisa e apresentação da questão-problema (texto de no 

máximo 500 palavras): 

O uso de celebridades para endosso de marcas é ferramenta bastante utilizada na publicidade. 

Ainda que haja importantes diferenças culturais no uso de tal ferramenta, nos Estados Unidos 

pesquisas indicam o uso de celebridades em até 25% de todas as peças publicitárias ou, mais 

recentemente, 10% de todas as propagandas em revistas. 

Seu uso não é significativo apenas em termos quantitativos, mas também em termos financeiros. 

Apenas a Nike, empresa de material esportivo dos Estados Unidos, tinha endossos avaliados em 

US$ 800 milhões em 2013, isto é, a empresa despendia tal valor como pagamento às celebridades 

endossantes. O uso do endosso por celebridades como ferramenta também vem crescendo ao 

longo dos anos, e há impactos diretos nos retornos financeiros aos acionistas. 

Diante de uso tão amplo, se faz importante entender o funcionamento desta ferramenta de 

Marketing. Uma das explicações está relacionada à transferência de significados entre celebridade 

e marca endossada. Assim sendo, entender como os significados atrelados às celebridades se 

transferem para as marcas, e vice-versa é essencial para que este endosso traga os resultados 

desejados pelos anunciantes. O uso de metáforas pode auxiliar na melhor compreensão deste 

processo de transferência, considerando-se que metáforas são maneiras culturais e incorporadas 

de estruturar e criar significados. 

O papel das metáforas no dia a dia das pessoas é imprescindível. Segundo Lakoff e Johnson 

(1999), os conceitos mais fundamentais da humanidade são metafóricos – tempo, moralidade, 

mente e causalidade. Estes autores argumentam que muito das estruturas ontológica e inferencial 

são metafóricas e, se estes aspectos forem retirados, tais estruturas e conceitos seriam 

demasiadamente simplistas, e os processos diários de racionalidade seriam extremamente difíceis. 

Apesar do papel preponderante das metáforas, é possível pensar de forma literal, como nos 

significados associados a espaço, em “copo” enquanto substantivo, em “pegar” enquanto verbo e 

“em” enquanto preposição de lugar. Porém, no campo das experiências subjetivas é impossível 

se prescindir do uso de metáforas. Com a hipercompetitividade do mercado atual, em que os 

aspectos experienciais do consumo são tão ou mais importantes que os funcionais, é natural que 

os profissionais de Marketing estejam envolvidos no processo de criação e no uso de tais 

metáforas. 

 

QUESTÃO PROBLEMA Como os significados atrelados a uma celebridade são transferidos 

para uma marca, e vice-versa, no processo de endosso de marca por celebridades? 
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Objetivos da pesquisa (texto de no máximo 100 palavras): 

Objetivo Principal: Verificar a transferência dos significados atrelados à celebridade endossante 

e à marca, e a congruência entre ambas 

Objetivos Intermediários: 

· Comparar os significados vigentes associados à celebridade aos que são associados à marca; 

· Mapear e expor o movimento de tais significados entre celebridade e marca endossada. 

 

Relevância da pesquisa para a área de gestão (texto de no máximo 200 palavras) 

O avanço na compreensão sobre a transferência de significados no contexto de endosso de marcas 

por celebridades pode levar a um melhor uso da ferramenta por organizações em geral. Como 

destacado, os valores monetários envolvidos são bastante significativos, passando das centenas 

de milhões de dólares para apenas uma empresa, a Nike. 

Outro fator importante é que há indícios de que os impactos do endosso por celebridades se dão 

também nos retornos financeiros ao acionista. Desta feita, o avanço no conhecimento prático pode 

levar a melhores decisões no contexto organizacional potencializando oportunidades e reduzindo 

possíveis problemas e prejuízos. 

 

Referências Bibliográficas listar 5 publicações (artigos científicos e/ou livros) que 

contribuem para o entendimento do problema da pesquisa): 

BELCH, G. E.; BELCH, M. A. A content analysis study of the use of celebrity endorsers in 

magazine advertising. International Journal of Advertising, v. 32, n. 3, p. 37–41, 2013 

BOUZON, P. Cabelos e construção de identidades: incursão antropológica em um salão de beleza 

carioca. In: CASOTTI, L.; SUAREZ, M.; CAMPOS, R. D. (Ed.). O Tempo da Beleza. Consumo 

e Comportamento Feminino, novos olhares. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2008. p. 272. 

BRAVO, B. S.; SAUEIA, J. R.; BRONDINO-POMPEO, K. L. Endosso de Marca: Comparação 

da Influência de Blogueiras e Celebridades na Atitude em Relação à Marca. Revista Brasileira de 

Marketing, v. 17, n. 03, p. 344–355, 2018. 

L’Oréal. Disponível em: www.loreal.com/pt-br/brazil/pages/grupo/strategy-and-model-br/. 

Acesso em: 22 set. 2019a. 

 
Obs.: Se necessário, consulte também o capítulo 1 de algumas de nossas dissertações de mestrado que podem ser 
baixadas na página https://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/administração-e-desenv-
empresarial/dissertações/. A leitura apenas do capítulo 1 poderá lhe ajudar no entendimento e elaboração da 
proposta de pesquisa. 
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