
20

Cultura e arte como atividades organizadas que dinamizam a 
economia criativa. Empreendedorismo cultural e artístico como 
força organizadora, inovadora e propulsora das economias 
criativas. Teorias e princípios do empreendedorismo como 
atividade cultural, artística, estética, subversiva, emancipatória e 
socialmente transformadora. Debates sobre a relação entre 
lógicas paradoxais: arte-gestão, criatividade-organização. 
Práticas, paradoxos e processos de gestão e organização de 
empreendimentos culturais e artísticos. Criatividade, reputação, 
risco e incerteza como pilares conceituais da organização de 
empreendimentos culturais e artísticos.

Ementa

Entender a importância da cultura, da arte e do empreendedo-
rismo para a economia criativa. Compreender os princípios, 
debates e teorias do empreendedorismo voltado para a cultura 
e para a arte. Distinguir as singularidades das práticas, conceitos 
e processos de organização e gestão de empreendimentos 
culturais e artísticos.

Objetivos

Cultura e arte como organização criativa e paradoxal. 
Organizações culturais e artísticas no contexto da economia 
criativa. 
Empreendedorismo cultural e artísticos: singularidades 
teóricas, epistemológicas e metodológicas.
Gestão e organização de empreendimentos culturais e artísti-
cos: debates e conceitos articuladores.

Conteúdos

CULTURA, ARTE E EMPREENDEDORISMO
NPGA02

Cenários e tendências na gestão social do desenvolvimento 
territorial em diferentes esferas e escalas. Estratégias e tecnolo-
gias de desenvolvimento de territórios das organizações às 
interorganizações, do local ao transnacional. Os indivíduos 
como gestores: valores, estilos de liderança projetos de vida, 
carreiras e empregabilidades.

Ementa

Discutir valores e patologias da gestão na perspectiva da evolu-
ção dos conhecimentos e práticas que formam a ancoragem 
interdisciplinar do campo da gestão social de territórios. 
Compreender as possibilidades metodológicas de diferentes 
práticas de atuação, desde o indivíduo até os movimentos 
sociais, de organizações microlocais até interorganizações de 
alta complexidade. Identi!car esferas e escalas da gestão social 
de territórios e o papel dos indivíduos enquanto gestores sociais 
de organizações convencionais e não convencionais. Contextu-
alizar a gestão social de territórios em cenários de crises e 
distopias. Diferenciar estratégias de gestão convencionais e não 
convencionais de desenvolvimento territorial. Compreender o 
uso de metodologias não convencionais a partir da análise de 
casos de sucesso e insucesso.

Objetivos

Gestão Social de territórios: contextos, cenários de crise e 
transformação, utopias e distopias. 
Os indivíduos como gestores: valores, estilos de liderança e 
patologias associadas à gestão. 
Esferas e escalas de desenvolvimento territorial e metodologias 
convencionais e não convencionais de intervenção. 
Apropriação, aderências e não aderência de metodologias a 
partir de casos em diferentes escalas e esferas.

Conteúdos

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 
GESTÃO SOCIAL
NPGA04

Aprovada pelo colegiado do programa, a comissão julgadora é 
composta por, no mínimo, três examinadores (doutores, 
especialistas de reconhecida competência): o orientador, um 
membro do programa e um membro externo ao programa, 
preferencialmente de outra instituição. O julgamento da disser-
tação é feito mediante defesa oral, em sessão pública do progra-
ma, com emissão de parecer pela comissão julgadora.

Ementa

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
NPGA52

Os diversos âmbitos da cultura no campo de pesquisa em 
Administração e Estudos Organizacionais: organização, lideran-
ça e empreendedorismo. Organizações e interculturalidade. 
Antropologia, etnogra!a e organização. Conceitos e teorias 
culturais: simbolismo, identidade, narrativa, rituais, poder, 
criação de sentido (sensemaking). Cultura, consumo e organiza-
ções. Cultura e storytelling nas organizações. Organizações e 
Economia Cultural.

Ementa

Entender a importância da cultura para o desenvolvimento do 
campo de pesquisas em Administração e Estudos Organizacio-
nais. Entender a contribuição da Antropologia para a interpreta-
ção e compreensão cultural das organizações e da administra-
ção. Conhecer os principais conceitos, teorias e debates 
culturais no campo da Administração e dos Estudos Organiza-
cionais.

Objetivos

Antropologia na Administração: uma história de contribuições 
teóricas, conceituais e metodológicas.

Âmbitos da cultura em Administração: organização, pro!ssão, 
consumo, interculturalidade. 
Conceitos da cultura em Administração: simbolismo, identida-
de, narrativa, rituais, poder, criação de sentido (sensemaking), 
representação. 
Teorias e perspectivas culturais em Estudos Organizacionais. 
Storytelling e sensemaking em Estudos Organizacionais.

Conteúdos

CULTURA, GESTÃO E ORGANIZAÇÕES
NPGA03
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Conceitos e abordagens de epistemologia. Epistemologia e suas 
relações com ontologia, teoria e metodologia. Epistemologia da 
ciência moderna e positivismo. Epistemologias da ciência 
contemporânea, que a!rmam, revisam ou negam o positivismo. 
Administração como campo de conhecimento. Epistemologias

Ementa

EPISTEMOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
NPGA07

Atividade de apresentação, defesa e avaliação da dissertação de 
mestrado.

Objetivos

Um exemplar da dissertação é enviado para cada membro da 
comissão julgadora pela secretaria do programa no prazo de 
aproximadamente 30 dias antes da data de!nida para a defesa 
oral. O formato da tese pode ser tradicional (conforme previsto 
no regimento do NPGA) ou na forma de artigos (inéditos ou 
não), resultantes do trabalho de pesquisa do estudante durante 
o curso. A comissão julgadora pode condicionar a emissão de 
pareceres !nais à efetivação de reformulações que, embora 
necessárias, não impliquem alteração fundamental do trabalho. 
O mestrando dispõe de 60 dias para efetivar as reformulações e 
as encaminhar ao presidente da comissão julgadora.

Conteúdos

Fundamentos e marco analítico para o conceito de economia 
plural: aprofundando o olhar da economia a partir da antropolo-
gia. Entendendo as relações entre economia e solidariedade na 
modernidade: uma perspectiva histórica. Desa!os para a gestão 
das formas solidárias de organizações socioeconômicas na 
contemporaneidade.

Ementa

ECONOMIA PLURAL E GESTÃO: PRINCÍPIOS 
E PRÁTICAS
NPGA05

Propor um marco analítico renovado para a compreensão das 
práticas organizacionais emergentes de solidariedade econômi-
ca. Entender os desa!os especí!cos para a sustentabilidade na 
gestão de organizações de economia solidária. Indicar uma 
agenda renovada de estudos e pesquisas aplicadas no campo 
mais amplo da gestão.

Objetivos

Economia plural e ressigni!cação do econômico. 
Limites da racionalidade do mercado. 
A diversidade das manifestações de solidariedade econômica 
ontem e hoje. 
Democracia econômica, gestão social, economia solidária e 
gestão dos comuns. 
Da outra economia à outra gestão: desa!os da sustentabilidade. 
Inovação social e incubação em economia solidária: desa!os da 
prática.

Conteúdos

e suas características de matéria de ensino em alta complexida-
de. Contexto nacional e local de ensino e as especi!cidades do 
ensino de Administração como construção histórico/institucio-
nal, articulando-o ao cenário internacional e à retórica reformis-
ta. Conexões entre necessidades sociais, desenho curriculares e 
disciplinas/atividades, considerando o ensino de adolescentes e 
adultos. O pro!ssional do Ensino de Aprendizagem em cenário 
de mudança e desa!os éticos. Conteúdo e formas das políticas 
regulatórias de ensino e o papel de instrumentos de avaliação 
no âmbito nacional. Diretrizes curriculares e contextos institu-
cionais e de ensino: o projeto pedagógico). O Professor e a 
Organização do Ensino e da Aprendizagem (Complexidade da 
prática educativa e a natureza híbrida da área de Administração. 
Estrutura de conhecimento e matéria de ensino. Eixos curricula-
res, disciplinares e sequência de ensino. Mapas conceituais. 
Conteúdos relevantes. Estratégias e recursos de ensino. Formas 
e recursos de avaliação. Simulação de ensino). Prática de Ensino 
(Desenvolvimento de experiência de ensino em contextos reais 
de graduação, sob supervisão docente. Estágio docente nos 
cursos de graduação em Administração e graduação tecnológi-
ca em Gestão Pública e Gestão Social, realizado pelos alunos do 
mestrado e doutorado, com supervisão dos professores das 
disciplinas, como parte da formação para a atividade de ensino 
e vinculado à disciplina Ensino e Aprendizagem em Administra-
ção).

Contextualizar à docência em Administração e a Gestão de 
Instituições de ensino e formação multi!nalitarias nos cenários 
contemporâneos local, nacional e internacional. Estabelecer 
conexões entre a Administração c a Gestão como construções 
histórico/ institucionais disciplinares e interdisciplinares face a 
necessidades sociais, contextualizando o ensino face aos

Objetivos

O professor e o contexto de ensino-aprendizagem na contem-
poraneidade (Administração como campo de Ciências Aplicadas

Ementa

ENSINO E APRENDIZAGEM EM ADMINISTRAÇÃO
NPGA06

Administração e Gestão como campos de conhecimento e 
matérias de ensino com con!gurações disciplinares e interdisci-
plinares e construções histórico-institucionais articulados aos 
cenários nacionais e internacionais. 
O pro!ssional do ensino de Administração e Gestão em cenários 
de crise, desa!os e mudanças. 
Políticas de educação e de regulação do ensino e seus impactos 
no ensino de Administração e Gestão. 
A organização do ensino e da aprendizagem em diferentes 
espaços de formação de professores, pesquisadores e gestores, 
considerando a construção de designs curriculares e a seleção 
de estratégias e recursos adequados (tecnológicos, estéticos, 
experienciais).

Conteúdos



22

em administração e suas relações com ontologia, teoria e 
metodologia. Epistemologias em administração que a!rmam, 
revisam ou negam o positivismo e o funcionalismo.

Identi!car e analisar escolhas epistemológicas relacionadas a 
escolhas ontológicas, teóricas e metodológicas. Fazer escolhas 
epistemológicas coerentes com escolhas ontológicas, teóricas e 
metodológicas, dentro do campo de conhecimento em 
Administração.

Objetivos

Conceitos e abordagens de epistemologia: !losó!cas, de teoria 
do conhecimento, lógica, ética e estética; sociológicas, paradig-
máticas, multiparadigmáticas, e de campo de conhecimento; 
disciplinares, e multi_, inter_ e transdisciplinares e outras. 
Epistemologia e suas relações com ontologia, teoria e metodo-
logia: verdade e interpretação; sujeito e objeto; divisão e simpli-
!cação, integração e complexidade; generalização e transferên-
cia. 
Epistemologia da ciência moderna e positivismo: positivismo. 

Conteúdos

Estado e regulação no contexto da globalização e "exibilização 
produtiva. Teorias clássicas e contemporâneas do Estado e 
regulação: John Keynes (1883-1946), Friedrich Hayek (1899-
-1992), Karl Polanyi (1886-1964), István Mészáros (1930-1917). 
Conceitos estruturantes: democracia, liberdade e mercado. 
Teorias da Regulação contemporâneas: as escolas francesa e 
americana. Estado e Regulação nos distintos contextos (capita-
lista, socialista e sociedades produtoras de mercadorias). Estado, 
regulação, cultura politica e organizacional em diferenciados 
contextos econômicos, sociais e políticos no Brasil: patrimonia-
lismo, populismo, autoritarismo burocrático e construção 
democrática. Estado, regulação e modelo de desenvolvimento: 
burocrático-autoritário; welfare state; gerencial; desenvolvi-
mentista; neoliberal e neodesenvolvimentista; neopopulista. 
Estado, regulação, democracia, participação e controle social. 
Desa!os da construção da esfera pública no Brasil e na América 
Latina.

Ementa

Re"etir sobre os desa!os teóricos colocados ao Estado e a 
regulação no contexto da globalização e "exibilização produtiva 
em curso. Conhecer as teorias clássicas e contemporâneas do 
Estado e regulação, levando em conta conceitos estruturantes 
(e.g. democracia, liberdade e mercado). Distinguir as principais 
matrizes da teoria da regulação contemporânea. Entender a 
complexa relação entre e Estado e regulação nos contextos do 
capitalismo !nanceiro globalizado e em expediências alternati-
vas. Conhecer a cultura politica e organizacional em diferencia-
dos contextos econômicos, sociais e políticos no Brasil conside-
rando a tradição patrimonialista, o populismo, autoritarismo 
burocrático e os desa!os da construção democrática no Brasil. 

Objetivos

ESTADO, SOCIEDADE E REGULAÇÃO
NPGA08

Re"etir sobre papel do Estado e da regulação no contexto dos 
distintos modelo de desenvolvimento levando em conta o 
questões relativas à democracia, participação e controle social. 
Discutir os desa!os da construção da esfera pública no Brasil.

Conteúdos
Estado e regulação no contexto da globalização e "exibilização 
produtiva. Teorias clássicas e contemporâneas do Estado e 
regulação e conceitos estruturantes: democracia, liberdade e 
mercado.

Conceitos centrais da teoria organizacional: ambiente, estrutura 
social, tecnologia, cultura, estrutura física, poder, controle e 
con"ito. Fundamentos interdisciplinares do campo de estudos 
organizacionais. Perspectivas clássicas (organização cientí!ca, 
relações humanas, burocracia, tomada de decisão, análise 
sistêmica, contingencial, acionista, marxista), contemporâneas 
(neoinstitucionalismo, ecologia das populações, agência, custos 
de transação, coalisões, recursos, estratégia, cultura, cognição e 
interpretação) e vanguardistas (construção social, subjetividade, 
estruturação, emancipação, resistência, feminismo, posmoder-
nismo, prática, processo, estética) da teoria organizacional. 
Teorias, conceitos e debates emergentes em estudos organiza-
cionais.

Ementa

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 
NPGA09

Conhecer os fundamentos interdisciplinares no campo de 
estudos organizacionais. Entender estudos organizacionais 
como um campo do conhecimento construído sócio-temporal-
mente. Compreender os principais conceitos e debates dentro 
do campo de estudos organizacionais.

Objetivos

Conteúdos
Perspectivas clássicas da teoria organizacional. 
Perspectivas contemporâneas da teoria organizacional.
 Perspectivas vanguardistas da teoria organizacional. 
Teorias e debates emergentes em estudos organizacionais.

Conceitos de Finanças Corporativas, áreas e desa!os. Informa-
ções usadas em Finanças. Análise de relatórios contábeis e 
!nanceiros. Gestão de capital de giro. Projeção de "uxos de 
caixa. Cálculo de taxas de desconto. Técnicas de avaliação de 
investimentos. Avaliação de empresas e ações. Teoria de cartei-
ras. Estrutura de capital. Hipótese de e!ciência dos mercados.

Ementa

FINANÇAS CORPORATIVAS
NPGA14



Fornecer ao participante uma visão ampla das Finanças Corpo-
rativas, contextualizada com a produção acadêmica nacional e 
internacional. Apresentar as Finanças Corporativas, discutindo 
os seus principais conceitos e desa!os. Discutir os principais 
tópicos das Finanças Corporativas.

Objetivos

Conteúdos
 Parte 1 - Curto prazo. 
Conceitos de Finanças Corporativas, áreas e desa!os. 
Informações usadas em Finanças. 
Análise de relatórios contábeis e !nanceiros. 
Gestão de capital de giro. 
Parte 2 - Longo prazo. 
Projeção de "uxos de caixa. 
Cálculo de taxas de desconto. 
Técnicas de avaliação de investimentos. 
Avaliação de empresas e ações. 
Parte 3 - Tópicos especiais. 
Teoria de carteiras. 
Estrutura de capital. 
Hipótese de e!ciência dos mercados.
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A Gestão da Produção e Operações inclui o Planejamento, 
organização, gerenciamento, controle e supervisão dos proces-
sos de produção e fabricação.

Ementa

O objetivo é possibilitar que o aluno tenha uma visão global 
dessa área de gestão, e obtenha conhecimento e ferramentas 
básicas para realizar pesquisas na área.  

Objetivos

Cada conteúdo listado abaixo corresponderá a um módulo, de 
duas aulas, totalizando 9 módulos: Introdução a Operações e 
Estratégia de Operações. Desenvolvimento de Produtos/Desen-
volvimento de Serviços/Gestão de Projetos. Gestão de Portfolio 
de Projetos e Funil da Inovação. Localização de Instalações e 
Layout de Empresas. Qualidade em produtos, Seis Sigma e 
Controle Estatístico de Processos. Tópicos em Gestão de 
Serviços: Teoria das Filas, qualidade em serviços. Planejamento 
de Capacidade/Planejamento agregado da Produção
Manufatura Enxuta, Gestão de Inventário, Teoria das Restrições. 
Gestão de Cadeia de Suprimentos e Materials Requirement 
Planning (MRP).

Conteúdos

GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 
NPGA15

aradigma da tecnologia da informação: sociedade e economia 
da informação; Processo de adoção de tecnologias da informa-
ção; Governança da tecnologia da informação; Negócios eletrô-
nicos; Alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da 
informação; Retorno do investimento em tecnologias da 
informação; Uso estratégico de tecnologias de informação.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, perspectivas e debates 
contemporâneos no campo da gestão das tecnologias de 
informação com ênfase nas implicações de seus usos no desem-
penho organizacional, nas reestruturações dos mercados e nas 
relações intra e interorganizacionais.

Objetivos

Tecnologias da informação (TI) e competitividade. Aspectos 
éticos e sociais do uso das TI. Teorias da adoção e uso das TI. 
Governança corporativa e governança de TI. Planejamento 
estratégico de TI. Retorno do investimento em TI. Temas 
emergentes em TI.

Conteúdos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO
NPGA16

Os desa!os da gestão de pessoas na contemporaneidade. As 
contribuições da gestão de pessoas no contexto organizacional. 
O fator humano no processo de gestão. Vínculos com o trabalho 
– comprometimento, entrincheiramento, consentimento. 
Treinamento, desenvolvimento e educação. Gestão de pessoas e 
desempenho no trabalho. Gestão de pessoas no setor público.

Ementa

Adquirir uma visão geral do campo de estudos sobre gestão de 
pessoas, identi!cando usos potenciais deste conhecimento 
para a ação técnica e gerencial. Discutir alguns fenômenos e 
processos de gestão de pessoas que constituem objeto de 
intenso interesse acadêmico e pro!ssional no atual contexto de 
mudanças no mundo do trabalho. Analisar como a diversidade 
individual – em termos de percepção social, percepção de 
suporte organizacional, percepção de justiça organizacional, 
signi!cado do trabalho, motivação no trabalho, comprometi-
mento no trabalho – impacta na construção da identidade 
pessoal e social e, portanto, nas equipes de trabalho e nas 
organizações, em contextos sob forte processo de mudança. 
Compreender a relevância da gestão de pessoas para o desem-
penho no trabalho nas organizações contemporâneas.

Objetivos

Interfaces da gestão de pessoas e do comportamento organiza-
cional. Temas contemporâneos de gestão de pessoas. Gestão de

Conteúdos

GESTÃO DE PESSOAS 
NPGA48
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O curso deverá discutir tópicos iniciais do conhecimento teórico 
do marketing, iniciando pela discussão de marketing como 
ciência ou arte, ou uma área de conhecimento híbrida. Perspec-
tiva histórica do estudo do marketing, estudando a distribuição, 
o estado da arte na logística contemporânea, e as tendências de 
futuro na logística e distribuição. As vendas, no presente no 
futuro (terceira onda do marketing). A Comunicação em Marke-
ting, e cada uma das suas ferramentas, no passado, presente e 
tendências da mesma para o futuro. Preci!cação, passado, 
presente e futuro. Desenvolvimento de Produtos no passado 
presente e futuro. Inovação no marketing. Comportamento do 
consumidor, presente e futuro, focando em neuromarketing. 
Marketing de serviços. Marketing eletrônico e redes Sociais. 
Marketing de relacionamento e customização. Marketing social 
e as tendências de pesquisa em marketing para o século XXI, 
voltadas às empresas e á sociedade.

Ementa

MARKETING
NPGA49

Apresentar ao aluno um histórico do conhecimento do marke-
ting no Brasil e no mundo, permitindo-o operar nesta área. Dar 
condições de gestão do composto de marketing. Fornecer 
condições de um melhor aproveitamento e e!ciência no conhe-
cimento e exploração do mercado. Habilitar o aluno a pensar 
alternativas e vislumbrar o futuro do marketing e novas formas 
de comércio, serviços e relacionamento: áreas em crescimento. 
Fazer com que o aluno tenha um conhecimento das particulari-
dades do marketing eletrônico na internet. Capacitar ao aluno a 
pensar de acordo com os novos paradigmas do marketing onde 
o cliente é o foco principal de atenção. Discutir as principais 
teorias em marketing de serviços e relacionamento, privilegian-
do a nova orientação; a customização em massa, Costumer 
Relationship Management. Buscar o que há de mais atual em 
termos de teorias e práticas para gestão sustentável, envolven-
do as decisões de marketing inseridas na gestão empresarial e 
do terceiro setor, de uma forma social e ambientalmente 
responsáveis e voltadas aos interesses da sociedade e das 
empresas.

Objetivos

Marketing como ciência ou arte. Histórico do Marketing. 
Distribuição e logística (Passado, Presente e Futuro). Vendas em 
Marketing, presente, e futuro das vendas e o marketing de 
Relacionamento. Desenvolvimento de Produto (Passado, 
Presente e Futuro). Serviços em marketing (Presente e Futuro 
nos Serviços). Preci!cação. Comunicação em Marketing Passa-
do, Presente e Futuro). Comportamento do Consumidor e 
Neuromarketing. Marketing online. Marketing Social. Marketing 
Interno. Marketing Sustentável. Ética no Marketing.

Conteúdos

Princípios, lógicas e ética inerentes à pesquisa quantitativa. 
Fundamentos epistemológicos da pesquisa quantitativa. 
Problemática, justi!cativa, contribuição, questão e objetivo de 
pesquisa quantitativa. Conceitos, ferramentas estatísticas e 
técnicas de análise. Apresentação de dados. Distribuição 
Normal. Inferência estatística: Intervalos de con!ança. Teste de

Ementa

MÉTODOS QUANTITATIVOS DE PESQUISA
NPGA18

Conteúdos
Tradição e identidade da pesquisa qualitativa. Problemática, 
justi!cativa, questão e objetivo na pesquisa qualitativa. Revisão 
de literatura e contribuição da pesquisa qualitativa. Abordagens 
metodológicas da pesquisa qualitativa. Técnicas de interação 
com o material empírico. Perspectivas de análise e interpreta-
ção do material empírico.

Princípios, lógicas e ética inerentes à pesquisa qualitativa. 
Fundamentos epistemológicos da pesquisa qualitativa. Proble-
mática, justi!cativa, contribuição, questão e objetivo de pesqui-
sa qualitativa. Revisão de literatura. Abordagens metodológicas 
de pesquisa qualitativa: estudo de caso, etnogra!a, grounded 
theory, pesquisa-ação, biogra!a. Técnicas e dispositivos 
metodológicos de pesquisa qualitativa: documento, entrevista, 
grupo focal, observação, arte, vídeo, fotogra!a. Estratégias de 
interpretação e análise de dados qualitativos: codi!cação, 
categorização, análise de conteúdo, análise de narrativa, análise 
de discurso.

Ementa

Distinguir e caracterizar as diferentes abordagens, estratégicas, 
técnicas e práticas metodológicas na realização da pesquisa 
qualitativa. Entender a relação entre os diversos elementos que 
compõem a pesquisa qualitativa: problematização, objetivo, 
questão, revisão de literatura, contribuição, abordagem 
metodológica, técnicas de interação com o material empírico, 
contribuição, análise, interpretação. Conhecer métodos e 
técnicas quantitativas relevantes para a prática da investigação 
acadêmica na área de Administração.

Objetivos

MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA
NPGA17

Princípios, lógicas e ética inerentes à pesquisa qualitativa. 
Fundamentos epistemológicos da pesquisa qualitativa. Proble-

mática, justi!cativa, contribuição, questão e objetivo de pesqui-
sa qualitativa. Revisão de literatura. Abordagens metodológicas 
de pesquisa qualitativa: estudo de caso, etnogra!a, grounded 
theory, pesquisa-ação, biogra!a. Técnicas e dispositivos 
metodológicos de pesquisa qualitativa: documento, entrevista, 
grupo focal, observação, arte, vídeo, fotogra!a. Estratégias de 
interpretação e análise de dados qualitativos: codi!cação, 
categorização, análise de conteúdo, análise de narrativa, análise 
de discurso.

Ementa

MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA
NPGA17
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Atividade que promove o desenvolvimento da pesquisa do 
estudante com o acompanhamento supervisionado do seu 
orientador para elaborar seu trabalho de conclusão de curso.

Ementa

PESQUISA ORIENTADA
NPGA50

hipóteses. Regressão linear simples e correlação.  Introdução à 
análise multivariada. Regressão múltipla. Análise fatorial. Escalo-
namento. Clusters.

Distinguir e caracterizar as diferentes abordagens, estratégicas, 
técnicas e práticas metodológicas na realização da pesquisa 
quantitativa. Entender a relação entre os diversos elementos 
que compõem a pesquisa quantitativa: problematização, objeti-
vo, questão, revisão de literatura, contribuição, abordagem 
metodológica, técnicas de interação com o material empírico, 
contribuição, análise, interpretação. Conhecer métodos e 
técnicas quantitativas relevantes para a prática da investigação 
acadêmica na área de Administração.

Objetivos

Conteúdos
Desenvolvimento de uma parceria internacional de pesquisa. 
Aprofundamento teórico da pesquisa de tese.
Complementação da coleta de material empírico para a pesqui-
sa de tese. 
Aprimoramento da análise de material empírico para a pesquisa 
de tese.

Desa!os Atuais da Gestão, Poder Local e do Desenvolvimento. 
Genealogia dos conceitos de poder local e do desenvolvimento. 
Poder local, desenvolvimento e a constituição de distintos 
paradigmas e de projetos políticos de sociedade. Recorrência 
histórica. Conceitos estruturantes que fundamentam a tese de 
desenvolvimento local: desenvolvimento, poder, participação, 
cidadania e democracia e projeto politico. As diferentes dimen-
sões do poder local: jurídica, política, cultural, econômica e 
social. Análise do Projeto Política Nacional de Apoio ao Desen-
volvimento Local e de experiências de projetos de desenvolvi-
mento local. Das diferentes formas históricas de cidadania à 
noção de cidadão nas democracias modernas. A crise da cidada-
nia republicana moderna. A crise da democracia representativa. 
Participação e cidadania: dimensões, discursos e práticas 
(conselhos, fóruns, orçamentos participativos). Inserção do 
cidadão na política local e na gestão pública. Cidadania, comu-
nidade e sociedade. Implicações das visões de cidadania sobre 
os projetos de governo local.

Ementa

O curso objetiva dotar os(as) alunos(as) de conhecimentos que 
torne possível entender os desa!os dos processos de constitui-
ção do poder, organização e gestão local, a partir de referenciais 
sociais e políticos (incluindo os aspectos econômicos), a 
compreensão de questões estratégicas tais como poder, desen-
volvimento e democracia no contexto da gestão da república. 

Objetivos

Genealogia dos conceitos de desenvolvimento e de poder local 
- constituição de paradigmas. Recorrência histórica - Aléxis de 
Tocqueville (Séc.XIX) / Itália - décadas de 50, 60 e 70 do séc. XX / 
Crise do Modelo Fordista - Década de 70 – Séc. XX  / Década de 
90 – Séc. XX. Conceitos estruturantes: desenvolvimento, poder, 
participação, cidadania, democracia  e projeto politico -  Dimen-
sões do poder local: jurídica, política, cultural, econômica e 
social. Análise do Projeto Política Nacional de Apoio ao Desen-
volvimento Local. Planos Diretores de Desenvolvimento Munici-
pal – Avaliação (Observatório das Metrópoles). Estatuto da 
Cidade e Agenda 21 Local / As cidades no século 21. Discussão 
de experiências de projetos de desenvolvimento local. A crise 
da cidadania e representação no mundo contemporâneo – A 
constituição de conselhos, fóruns, orçamentos participativos.

Conteúdos

Natureza, sociedade e constituição da problemática ambiental 
no século XX, em suas dimensões internacional, nacional e 
regional. Globalização e crise ambiental. Sóciobiodiversidade, 
escassez e comprometimento da qualidade dos recursos 
ambientais. O desenvolvimento sustentável como paradigma 
de desenvolvimento. A emergência de novas tecnologias, 
biotecnologia e engenharia genética e a rede!nição das condi-
ções de produção da vida. Exclusão social, justiça e racismo 
ambiental. Experiências internacionais e nacionais de politica, 
gestão e responsabilidade corporativa e socioambiental. Estado, 
Política e Gestão Ambiental. Instrumentos de Comando e 
Controle (C&C), escassez e universalização do acesso aos 
elementos ambientais. A evolução e operacionalização das 
políticas ambientais no Brasil: esferas pública e privada. Os 
papéis da União, governos subnacionais (estados, regiões e 
cidades) e atores não-estatais (ONGs, empresas, mídia, etc.). 
Instrumentos e mecanismos das políticas ambientais: esferas 
legal, moral e ética. Instrumentos de Comando e Controle (C&C) 
e Instrumentos Econômicos (I&E), escassez e mercantilização de 
bens de uso coletivo. Empresa e programas de qualidade e de 
auto regulação ambiental. Taxação, impostos e cobranças pelo 
uso de recursos naturais ou emissão de poluentes. Subsídios e 
compensação por dano ambiental. Criação de mercado de 
recursos ambientais através de licenças e permissões. Rotula-
gem e certi!cação ambiental: obtenção de vantagem competi-
tiva e legitimidade organizacional. O principio do poluidor ou 
usuário pagador. A implementação de C&C e I&E em suas várias 
escalas. Complementaridade / con"ito entre Instrumentos de 

Ementa

POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
NPGA51

PODERES LOCAIS, ORGANIZAÇÕES E 
GESTÃO 
NPGA19
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A disciplina tem como objetivo estimular o aluno a compreen-
der e problematizar questões relativas a temática do meio 
ambiente. Trata-se de apresentar ao aluno temas estruturantes 
da constituição da problemática ambiental, da politica e gestão 
ambiental, da perspectiva das organizações, politica pública e 
da gestão ambiental. 

Objetivos

Constituição da problemática ambiental e seus fundamentos. A 
globalização e a radicalização dos problemas ambientais. 
Escassez, universalização de acesso e mercantilização de bens 
ambientais. Exclusão social, justiça e o racismo ambiental. 
Estado, Política e Gestão Ambiental. O desenvolvimento susten-
tável como novo paradigma de desenvolvimento. Empresa e 
programas de qualidade e de auto regulação ambiental: experi-
ências internacionais e nacionais. Complementaridade/con"ito 
entre Instrumentos de Comando e Controle (C&C), Econômicos 
(I&E) e de Auto Regulação Ambiental.

Conteúdos

Comando e Controle (C&C), Econômicos (I&E) e de Auto Regula-
ção Ambiental. Politica das águas e mudanças climáticas como 
exemplos de problema de governança ambiental: estratégias 
de mitigação, adaptação e transformação. 

Caracterização geral do Estado contemporâneo: perspectivas 
teóricas e analíticas para suas políticas. Questões metodológicas 
da análise das relações Estado-Sociedade e os atributos dados 
às ações de planejamento e políticas públicas: abordagensesta-
docêntricas (predomínio do interesse burocrático: teorias 
elitistas, neoinstitucionalistas, regulacionistas, etc.) e aborda-
gens policêntricas/sociocêntricas (pluralismo e neo-pluralismos, 
marxismo e neo-marxismos, pós-positivismos, etc.). A produção 
de políticas, modelos explicativos, processos decisórios e atores 
mobilizados: racionalidade, incrementalismo e tomada de 
decisão. A dimensão organizacional das ações do Estado: atores, 
redes e instrumentos na concepção e implementação de 
políticas públicas. Gestão de políticas públicas e controle social. 
Origem e evolução do planejamento e políticas públicas no 
Brasil. Mudanças na concepção e funções do Estado no Brasil e 
suas implicações frente às demandas dos cidadãos por novas 
políticas públicas, a partir da CF de 1988.

Ementa

NPGA20

POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO 
GOVERNAMENTAL

Reconhecer o conceito, papel e funções do Estado em cada uma 
das abordagens teóricas, com vistas a compreender o papel dos 
atores sociais na produção e o grau de racionalidade da decisão 
(planejamento) e implementação de políticas públicas. Identi!-
car quais atores, processos e contextos são relevantes para cada 
uma das abordagens teóricas identi!cadas. Identi!car o grau de 
contingência nos resultados das ações do Estado defendidos 

em cada uma das abordagens teóricas - principais bene!ciários 
das políticas públicas. Debater sobre o papel da decisão na 
produção de políticas públicas, na racionalidade do processo 
decisório e na implementação das ações públicas. Compreender 
o planejamento e as políticas públicas como resultado de 
processos de produção políticos e técnicos; isto é, como resulta-
do das relações sociais de produção, circulação e distribuição 
que integram a interrelação entre politics, policy e politices. 
Compreender os desa!os colocados para o planejamento 
governamental e as políticas públicas no contexto da Reforma 
do Estado brasileiro.

Objetivos

Entender a importância dos estudos baseados em prática para a 
área de Administração e Estudos Organizacionais. Compreender 
as teorias e princípios da prática que orientam a pesquisa em 
Administração e Estudos Organizacionais. Conhecer os debates 
e desdobramentos da epistemologia da prática nas pesquisas 
em Administração e Estudos Organizacionais. 

Objetivos

Estudos baseados em prática como campo de pesquisa organi-
zacional. Epistemologia da prática. Teorias da prática em 
Administração e Estudos Organizacionais: prática como realiza-
ção, como fazer coletivamente compartilhado, como conheci-
mento sensível, como sociomaterialidade, como atividade 
socialmente sustentada. A infraestrutura normativa das práticas. 
Prática, discurso e narrativa. Textura das práticas. Prática, comu-
nidade e cotidiano. Aprendizagem, conhecimento, liderança e 
estratégia como práticas.

Ementa

PRÁTICA, ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÕES
NPGA21

Conteúdos
Prática, realização e o paradigma da ação situada. Prática, comu-
nidade e cotidiano.
Prática e a teoria da atividade. Prática como conhecimento 
sensível. A sociomaterialidade, a sustentabilidade social e a 
infraesturutra normativa das práticas. Campos de estudo 
organizacional sobre práticas: aprendizagem, conhecimento, 
estratégia e liderança.

Conteúdos: Abordagens teóricas sobre Estado-Sociedade e seus 
re"exos sobre suas políticas públicas. Análise de Políticas 
Públicas e o papel do Planejamento Governamental: fases, 
processos e atores envolvidos. Monitoramento e Avaliação de 
Políticas Públicas: em busca do alcance da e!ciência e resulta-
dos da gestão de políticas públicas. Singularidades, desa!os e 
perspectivas das experiências em planejamento e políticas 
públicas no Brasil.

Conteúdos
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As contribuições da sociologia econômica e da antropologia 
econômica ao estudo das organizações. Da sociologia do capita-
lismo à sociologia dos mercados e a especi!cidade de uma 
sociologia do fato associativo. A contribuição da antropologia 
econômica aos estudos das organizações: destacando a aborda-
gem polanyana. Entre a antropologia cultural e a antropologia 
econômica: olhares sobre diversidade e reconhecimento na 
contemporaneidade.

Ementa

SOLIDARIEDADE, ECONOMIA E GESTÃO
NPGA24

: A avaliação de projetos de pesquisa de mestrado em todos os 
seus componentes: tema, problema de pesquisa, premissas, 
pressupostos e hipóteses, objetivos, revisão da literatura e 
referencial teórico, metodologia, pesquisa exploratória, coerên-
cia e consistência do projeto, cronograma, estrutura, redação e 
apresentação do projeto e referências.

Ementa

SEMINÁRIO DE PESQUISA 
NPGA22

Ao !nal da disciplina os alunos devem ter a capacidade de 
revisar/reelaborar o projeto de pesquisa para a quali!cação no 
mestrado.

Objetivos

Elementos do projeto de pesquisa. Tema, problema e objetivos. 
Pressupostos, hipóteses e justi!cativas. Revisão de literatura e 
referencial teórico. Método: Apresentação do projeto.

Conteúdos

Conhecer diferentes perspectivas da sociologia econômica 
(sociologia do capitalismo, sociologia dos mercados e sociologia 
do fato associativo) e sua contribuição para a análise organiza-
cional. Conhecer o aporte da antropologia econômica e sua 
contribuição para uma renovação da compreensão e análise 
socioeconômica das organizações na contemporaneidade. 
Discutir e problematizar temas de atualidade na relação entre 
economia, solidariedade e gestão. 

Objetivos

Conteúdos
A sociologia do capitalismo na análise de R. Swedberg. A 
sociologia econômica como sociologia dos mercados em M. 
Granovetter. A sociologia do associacionismo com J. L. Laville. A 
antropologia econômica dos clássicos até Polanyi. Novas 
abordagens para o estudo da socioeconomia das organizações: 
economia solidária e gestão dos comuns, democracia econômi-
ca e desenvolvimento territorial. Limites e possibilidades das 
formas solidárias de organização socioeconômicas: desa!os 
para a agenda de uma outra gestão.

rocesso de pesquisa acadêmica. Elementos constitutivos de um 
projeto de pesquisa acadêmica. Processo e técnicas de revisão 
de literatura. Bases de pesquisas acadêmicas. Processo, estilo e 
técnicas de redação de trabalhos acadêmicos. Normas para 
citações e referências na pesquisa acadêmica: ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Ténicas) e APA (American Psychological 
Association). Programas de gerenciamento de referências 
acadêmicas e de análise de dados. Princípios éticos na pesquisa 
acadêmica com seres humanos.

Ementa

TÉCNICAS DE PESQUISA CIENTÍFICA
NPGA25

Conhecer o processo e princípios da pesquisa acadêmica. 
Conhecer e realizar uma revisão de literatura dentro do âmbito 
da pesquisa acadêmica. Conhecer e aplicar as normas técnicas 
de citação, composição e referência na pesquisa acadêmica. 
Conhecer os programas que auxiliam no gerenciamento das 
referências acadêmicas e na análise de material empírico.
Conhecer e aplicar o estilo de relação de trabalhos acadêmicos. 
Distinguir os princípios éticos na pesquisa acadêmica com seres 
humanos. 

Objetivos

Conteúdos
Processo e princípios da pesquisa acadêmica. Revisão de 
literatura e bases acadêmicas de dados. Normas técnicas: ABNT 
e APA. Programas de gerenciamento de referências e análise de 
material empírico. Redação de trabalhos acadêmicos. Ética na 
pesquisa acadêmica.

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em adminis-
tração pública, gestão social, administração política e políticas 
públicas e sociais.

Objetivos

Conteúdos
Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Ementa

NPGA26

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E SOCIEDADE I
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Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em adminis-
tração pública, gestão social, administração política e políticas 
públicas e sociais.

Objetivos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Conteúdos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Conteúdos

 públicas e sociais.TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E SOCIEDADE II
NPGA27

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão e 
avaliação.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo em educação, aprendiza-
gem, gestão e avaliação.

Objetivos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão 
e avaliação.

Conteúdos

TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO, 
APRENDIZAGEM E GESTÃO I
NPGA30

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão e 
avaliação.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo em educação, aprendiza-
gem, gestão e avaliação.

Objetivos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão 
e avaliação.

Conteúdos

TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO, 
APRENDIZAGEM E GESTÃO II
NPGA31

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em adminis-
tração pública, gestão social, administração política e políticas 
públicas e sociais.

Objetivos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Conteúdos

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E SOCIEDADE III
NPGA28

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em administração pública, gestão 
social, administração política e políticas públicas e sociais.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em adminis-
tração pública, gestão social, administração política e políticas

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E SOCIEDADE IV
NPGA29
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Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão e 
avaliação.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo em educação, aprendiza-
gem, gestão e avaliação.

Objetivos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão 
e avaliação.

Conteúdos

TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO, 
APRENDIZAGEM E GESTÃO III
NPGA32

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão e 
avaliação.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo em educação, aprendiza-
gem, gestão e avaliação.

Objetivos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em educação, aprendizagem, gestão 
e avaliação.

Conteúdos

TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO, 
APRENDIZAGEM E GESTÃO IV
NPGA33

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em Estudos 
Organizacionais.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS 
ORGANIZACIONAIS I 
NPGA34

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em Estudos 
Organizacionais.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS 
ORGANIZACIONAIS II
NPGA35

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Conteúdos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Conteúdos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em Estudos 
Organizacionais.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS 
ORGANIZACIONAIS III
NPGA36

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Conteúdos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa em Estudos 
Organizacionais.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS 
ORGANIZACIONAIS IV
NPGA37
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 Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisas sobre 
métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS 
DE PESQUISA I
NPGA38

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa em Estudos Organizacionais.

Conteúdos
Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos

 Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisas sobre 
métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS 
DE PESQUISA II
NPGA39

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos

 Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisas sobre 
métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS 
DE PESQUISA IV
NPGA41

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa sobre gestão, envolvendo dimensões 
de tecnologia, marketing, estratégia, produção, !nanças, gestão 
de pessoas, competitividade e mercados.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa sobre gestão, 
envolvendo dimensões de tecnologia, marketing, estratégia, 
produção, !nanças, gestão de pessoas, competitividade e 
mercados.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA, 
COMPETITIVIDADE E MERCADOS I
NPGA42

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos

 Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisas sobre 
métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS 
DE PESQUISA III
NPGA40
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Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa sobre gestão, envolvendo dimensões 
de tecnologia, marketing, estratégia, produção, !nanças, gestão 
de pessoas, competitividade e mercados.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa sobre gestão, 
envolvendo dimensões de tecnologia, marketing, estratégia, 
produção, !nanças, gestão de pessoas, competitividade e 
mercados.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA, 
COMPETITIVIDADE E MERCADOS II
NPGA43

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa sobre gestão, envolvendo dimensões 
de tecnologia, marketing, estratégia, produção, !nanças, gestão 
de pessoas, competitividade e mercados.

Ementa

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa sobre gestão, 
envolvendo dimensões de tecnologia, marketing, estratégia, 
produção, !nanças, gestão de pessoas, competitividade e 
mercados.

Objetivos

TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA, 
COMPETITIVIDADE E MERCADOS III
NPGA45

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisa sobre gestão, envolvendo dimensões 
de tecnologia, marketing, estratégia, produção, !nanças, gestão 
de pessoas, competitividade e mercados.

Ementa

TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA, 
COMPETITIVIDADE E MERCADOS IV
NPGA46

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos

Conhecer e discutir temas, teorias, práticas, perspectivas e 
debates contemporâneos no campo de pesquisa sobre gestão, 
envolvendo dimensões de tecnologia, marketing, estratégia, 
produção, !nanças, gestão de pessoas, competitividade e 
mercados.

Objetivos

Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates contemporâne-
os no campo de pesquisas sobre métodos qualitativos e quanti-
tativos de pesquisa.

Conteúdos


