
 

 

EDITAL N. 07/2022 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA MESTRADO E DOUTORADO COM INGRESSO EM 2023.1 

 
O Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade 
Federal da Bahia, no uso de suas atribuições e de acordo com o estabelecido nas Normas Complementares 
para Cursos de Pós-Graduação desta Universidade, torna público o presente Edital, estabelecendo as normas 
para o Processo Seletivo e Admissão de Alunos Especiais nos cursos do Eixo Acadêmico em Administração 
(Mestrado Acadêmico/Doutorado), para o semestre letivo 2023.1. 
 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

• A matrícula como aluno especial é concedida apenas para cursar disciplinas e não configura vínculo 
com qualquer curso regular da UFBA. 

• De acordo com o Regulamento dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da UFBA, o 
limite permitido para matrícula como aluno especial é de 04 (quatro) disciplinas, independente de 
aprovação, sendo o limite máximo de 02 (duas) disciplinas por semestre. 
ATENÇÃO: os candidatos que se inscreverem em mais de 02 (duas) disciplinas deste Edital, serão 
desclassificados. 

• A inscrição para a seleção é feita em período estabelecido no Calendário Acadêmico da UFBA, através 
da ficha de inscrição de solicitação ao Colegiado de Pós-Graduação do NPGA que, com base em critérios 
próprios, faz as respectivas seleções publicando, também de acordo com o calendário, os nomes dos 
selecionados. 

• Esta seleção terá como base prioritária seleção prévia realizada pelo professor responsável pela 
disciplina, o qual terá autonomia sobre os critérios utilizados. 

• A matrícula dos candidatos selecionados como alunos especiais é feita pelo Colegiado de Pós-
Graduação, de acordo com o Calendário Acadêmico UFBA. 

 
2. INSCRIÇÕES 

 
Todos os candidatos deverão enviar a documentação (item 4) para o e-mail selecaonpga@gmail.com 
devidamente escaneados em versão “.pdf”, em blocos de arquivos conforme segue abaixo: 
 

• Arquivo 1 (arquivo único em formato PDF): Requerimento, Carta dirigida ao professor e curriculum 
lattes; 

• Arquivo 2 (arquivo único em formato PDF): Ficha de Inscrição; 

• Arquivo 3 (arquivo separado em formato PDF): demais documentos (cada documento deverá ser salvo 
e enviado em arquivo individualizado). 

 
Não serão aceitas inscrições entregues fora dos prazos estabelecidos neste edital. 
 
3. CALENDÁRIO 

 

• Inscrições: 02 a 06 de janeiro 2023; 
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• Divulgação do resultado: 20 de janeiro de 2023; 

• Matrícula: 27 de fevereiro a 03 de março de 2023; 

• Início das aulas: 06 de março de 2023. 
 
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (SÓ ACEITAREMOS A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA) 

 

• Carta dirigida ao professor responsável pela disciplina justificando o interesse do candidato em cursá-
la, enfatizando seus objetivos acadêmicos (carta individual para cada disciplina solicitada (não há 
modelo padrão)); 

• Requerimento (formulário incluso no final deste edital); 

• Comprovante da taxa de inscrição (GRU) para seleção, conforme instruções no item 5. 

• Ficha de Inscrição obtida através do link https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno clicar em 
Aluno Especial - Pós-Graduação; 

• 1 Cópia frente e verso do diploma de graduação (para mestrado e doutorado) ou Certificado de 
Conclusão de curso (ou histórico escolar com forma de saída para alunos da UFBA); 

• 1 Cópia frente e verso do diploma de mestrado (só para doutorado); 

• 1 Cópia do RG; 

• 1 cópia do CPF; 

• 1 Cópia do certificado de quitação eleitoral; 

• 1 Cópia do comprovante de quitação com o Serviço Militar (se candidato do sexo masculino); 

• 1 Cópia do Curriculum Lattes para cada disciplina; 

• 1 foto 3x4. 

 
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 
Instruções para emissão do boleto bancário-GRU: 

 
1. Acessar o site https://supac.ufba.br/;  
2. Clicar em no menu CARE – Aluno; 
3. Clicar em Serviços Acadêmicos/Boletos; 
4. Clicar em Serviços Acadêmicos (BOLETO BANCÁRIO – GRU) 
5. Clicar em Gerar nova GRU; 
6. Serviço: selecionar a opção Inscrição para Seleção (Aluno Especial de Pós-Graduação), preencher 

os dados, gerar a GRU  
7. Enviar o comprovante original da taxa de inscrição juntamente com a documentação para 

Secretaria do NPGA, conforme item 2 (inscrições) deste edital; 

8. A taxa é única independentemente do número de disciplinas. 

 
6. DISCIPLINAS DO SEMESTRE 2023.1 

 
ATENÇÃO: os dias e horários das disciplinas deste edital poderão sofrer alterações a depender das 
necessidades da EAUFBA, do NPGA e do professor responsável pela disciplina. 
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CÓD DISCIPLINA PROFESSOR HORÁRIO C H 

NPGA0124  Estado, Sociedade e Regulação (ME/DO)  João Tude 
Segundas-feiras 

18:30 
60h 

NPGA0123  Epistemologia e Administração (DO) 
Mônica 

Mac-Allister 
Terças-feiras 

13:55 às 17:35h 
60h 

NPGA0152  

Tópicos Especiais em Métodos de Pesquisa I (ME/DO) 
 
EMENTA 
Temas, teorias, práticas, perspectivas e debates 
contemporâneos no campo de pesquisas sobre métodos 
qualitativos e quantitativos de pesquisa. 
 
CONTEÚDOS 
- Transparência e reprodutibilidade em pesquisas; 
- Comitês de ética e a Plataforma Brasil; 
- Protocolos de pesquisa científica (estudos observacionais, 
estudos qualitativos, estudos de caso e revisão sistemática da 
literatura); 
- Pesquisas avançadas em bases (Scopus e Web of Science) 
- Uso de softwares de apoio ao desenvolvimento de 
dissertações e teses; 
- Noções de bibliometria; 
- Elaboração de artigos científicos. 

Roberto 
Brasileiro 

Segundas-feiras 
10:40 às 12:30h 

30h 

NPGA0153  

Tópicos Especiais em Métodos de Pesquisa II (ME/DO) - 
Metodologias Decoloniais e Plurais de Pesquisa em 
Administração Pública e Políticas Públicas 
 
EMENTA:  
O Campo de Públicas, que reúne estudos de Administração 
Pública, Políticas Públicas, Gestão Social e Desenvolvimento, 
tem lidado cada vez mais com uma multiplicidade de 
sujeitas/es/os envolvidas/es/os com objetos de estudos 
complexos, que demandam olhares interdisciplinares, 
interseccionais e intersetoriais. No campo da metodologia da 
pesquisa científica e suas epistemologias, podemos perceber 
o acirramento de concepções sobre o que é método e 
pesquisa,  tensionando: lógicas centradas em pretensas 
“neutralidades”, inclusive nas escritas; técnicas apartadas de 
aspectos teóricos; métodos baseados em manuais e 
enquadramento de objetos; fetiches sobre o empírico e 
conceitos como “impacto”; separações entre fato e valor, 
saber científico e saber tradicional, sujeita/e/o e objeto; 
ênfases dualistas entre o quantitativo e o qualitativo.  Na 
contracorrente destas questões, a decolonialidade, a ecologia 
dos saberes, as teorias feministas negras, as 
interculturalidade, trazem novas perspectivas para o fazer 
científico.  O componente curricular propõe trazer para o 
debate e para as práticas científicas, as metodologias para 
além do “realismo euro-americano”, buscando articular “a 

Edgilson 
Tavares 

Terças-feiras 
18:30 às 20:20 

30h 



 

 

presença, a ausência, a alterização” (LAW, 2003), as 
subjetividades, as emoções, os valores, as linguagens, os 
argumentos e as práticas.  Para isso, trabalharemos com 
referenciais que despertem olhares para a não separação 
entre teoria e método, contribuindo para uma necessária 
revisão ontológica nos estudos do Campo de Públicas, 
buscando desenvolver posicionalidades e reflexividades 
críticas. Serão abordados aspectos com relação a métodos e 
técnicas que envolvem etnopesquisa, ludicidade, história oral, 
uso de imagem e som, “escrevivências”, entre outros. 

NPGA0134  Políticas Públicas e Planejamento Governamental (ME/DO) 
Antonio 
Sérgio 

Quartas-feiras 
08:30 às 10:30h 

30h 

NPGA0158  

Tópicos Especiais em Tecnologia, Competitividade e 
Mercados III (ME/DO) 
 
Abordagem: Gestão Estratégica da Informação e do 
Conhecimento 

Sérgio 
Maravilhas 

Terças-feiras 
14:30h às 

17:30h 
30h 

NPGA0148  

Tópicos Especiais Em Estudos Organizacionais I (ME/DO) 
 
Abordagem: Comunidade internacional de prática acadêmica: 
comprometimento no trabalho 
 
Obs: essa disciplina será ministrada em inglês e será oferecida 
em formato síncrono online 

Ana Carolina 
de Aguiar 
Rodrigue 

Plano 
em anexo 

30h 

ME = Mestrado Acadêmico. DO = Doutorado 
 

OBS: as ementas das disciplinas estão disponibilizadas no site do NPGA http://www.npga.ufba.br/  
 
O candidato selecionado deve ficar atento ao período da matrícula (27 de fevereiro a 03 de março de 2023) e 
enviar para o NPGA através do e-mail selecaonpga@gmail.com o comprovante de pagamento da taxa. O 
procedimento é o mesmo da inscrição. Ver GRU em www.supac.ufba.br, e em seguida acessar Serviços e 
discriminar: Matrícula Aluno Especial Mestrado ou Doutorado. 
 

Salvador, 28 de dezembro de 2022. 
 

 Prof. Dr. Genauto Carvalho de França Filho  Profª. Dra. Andrea Cardoso Ventura 
  Coordenador do NPGA     Vice Coordenadora do NPGA

http://www.npga.ufba.br/
mailto:selecaonpga@gmail.com
http://www.sgc.ufba.br/


 

 

REQUERIMENTO 
 

Ilmo. Sr. Prof. DR.  GENAUTO CARVALHO DE FRANÇA FILHO 
M.D. Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação em Administração – NPGA 
 
Eu, _______________________________________________________________________________________ 

(Nome) 
sendo portador(a) de diploma de nível superior em ________________________________________________ 
venho requerer a minha inscrição no Curso de Mestrado/Doutorado em Administração, na qualidade de 
ALUNO(A) ESPECIAL, para cursar a(s) seguinte(s) disciplina(s): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

Nome: Raça/Etnia: 
  

Nº do Passaporte: RNE (Registro Nacional de Estrangeiro): 

  

Documento Militar: Órgão Emissor: Tipo: 

 [   ] Aero   [   ] Exer   [   ] 
Mar 

[   ]  Alistamento [   ]  Dispensa [   ] Serviço Militar 

Título de Eleitor: Zona: Seção: Tipo Sanguíneo: RH: 

     

Portador de Necessidade Especial: 

[  ] Não  [  ] Sim (especifique): [  ] Física  [  ] Auditiva  [  ] Visual  [  ] Outra:______________________ 

Logradouro: Número: Complemento: 
   

Bairro: CEP: Município: UF: 

    

e-mail: DDD / Telefone Fixo: DDD / Celular: 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação (Nome): 
 

Nome da Instituição: Ano de Conclusão: 
  
Localização da Instituição (Cidade): UF: 

  

Ensino Médio: [   ]  Escola Pública     [   ]  Escola Privada UF: 

 

Nestes termos, pede deferimento, Salvador, .............de ............................................. de 2023 
 
________________________________________________ 
Assinatura  



 

 

Plano da Disciplina - Tópicos Especiais Em Estudos Organizacionais I (ME/DO) 
 


