PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO

EDITAL 007/2019
PROCESSO GR Nº 097/2019

PROCESSO SELETIVO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Administração – MESTRADO ACADÊMICO EM
ADMINISTRAÇÃO da UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, no uso das atribuições, faz
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que serão abertas as inscrições para
o processo seletivo para ingresso no 1º semestre de 2020, de acordo com as instruções a seguir.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
O Programa de Pós-graduação em Administração – MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO obteve
a recomendação da Comissão de Área da CAPES em 2003 e em 2004 o reconhecimento do CNE - Conselho
Nacional de Educação, seguindo a diretriz da consolidação do Programa de Pós-graduação em Administração
– PPGA.

A) ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
A área de concentração do PPGA é Gestão e Regionalidade.

B) LINHAS DE PESQUISA
O PPGA é composto por três linhas de pesquisa. Em cada uma delas são desenvolvidos trabalhos que
convergem para o objetivo central do Programa de Pós-graduação em Administração da USCS.
L1: Gestão para o Desenvolvimento e Regionalidade
As pesquisas desenvolvidas nesta linha tratam de gestão para o desenvolvimento sustentável e priorizam
temas relacionados às políticas públicas, empresas, segmentos da sociedade civil e outras organizações,
que se articulam para o estudo dos fenômenos regionais, contribuindo para o fortalecimento da consciência
e da identidade regional.
Os eixos temáticos tratados pela Linha de Pesquisa 1 são: Gestão de Políticas e Ações Regionais; Atuação
dos Conselhos Gestores; Processos de Regionalização de Serviços; Organizações do Terceiro Setor;
Políticas Intergovernamentais; Parcerias Público- Privadas; Educação, Gestão Educacional e
Regionalidade; Gestão para o Desenvolvimento Sustentável; Gestão Ambiental; Educação e
Responsabilidade Socioambiental.

A Linha 2: Gestão Organizacional
Esta Linha reúne pesquisas com ênfase em gestão estratégica das organizações e suas áreas funcionais,
bem como nos estudos organizacionais contemporâneos.
Os eixos temáticos da Linha de Pesquisa 2 são: Gestão de Pessoas; Educação Corporativa; Estratégias;
Políticas; Modelos e Indicadores em Gestão de Pessoas; Recrutamento e Seleção; Avaliação de
Resultados; Remuneração, Treinamento e Desenvolvimento; Marketing; Comportamento do Consumidor;
Aplicações não Convencionais de Marketing; Marketing de Serviços; Marketing Industrial; Estratégias das
Organizações; Transformação e Mudanças nas Organizações; Gestão Estratégica; Competitividade
Empresarial e Atratividade Setorial; Governança das Organizações; Atuação dos Conselhos Gestores;
Gestão de Riscos; Estudos Organizacionais; Clima e Cultura Organizacional; Gestão Intercultural;
Internacionalização; Ética; Identidade Organizacional; Diversidade; Liderança; Conflitos; Comprometimento
Organizacional.

A Linha 3: Redes Organizacionais e Inovação
A Linha de Pesquisa 3 é composta pelos eixos temáticos: Redes de Organizacionais; Estratégia e
Competitividade em Redes; Governança e Controles Gerenciais em Redes; Sustentabilidade em Operações
de Redes; Gestão Econômico-Financeira de Redes; Tipologia de Redes; Análise e Mensuração de Redes;
Tecnologia da Informação e Comunicação em Redes; Gestão do Conhecimento e Inovação em Redes;
Aprendizagem em Ambientes de Redes; Relacionamentos Interorganizacionais; Marketing Interinstitucional;
Redes Sociais; Inovação e Território; Sistemas de Inovação; Políticas de Inovação; Financiamento à
Inovação; Inovações Organizacionais; Fontes de Inovação Tecnológica; Estratégias de Inovação
Empresarial; Novas Fronteiras Tecnológicas e Desempenho Setorial; Inovação e Competitividade Nacional;
Transferência Tecnológica; Modelos e Trajetórias de Inovação; Inovação em Setores Estratégicos.

II - DAS VAGAS

Será oferecido o número de vagas disponíveis por docente para cada Linha de Pesquisa do curso (de
acordo com o limite CAPES) para ingresso no 1º semestre letivo de 2020. As vagas serão preenchidas
pelos candidatos que obtiverem melhor classificação, no limite das vagas disponíveis. O Programa
reserva o direito de não preencher todas as vagas oferecidas caso não existam candidatos com perfil
adequado para preenchê-las.
Caso o número mínimo de vagas definido pela USCS para o ingresso de alunos não seja preenchido,
não haverá abertura da turma no período relativo a este Edital (para o 1º semestre de 2020). No
entanto, os alunos aprovados terão automaticamente sua reserva de matrícula para o 2º semestre de
2020.

III – INSCRIÇÃO, LOCAL E PERÍODO

As inscrições são gratuitas e somente poderão ser feitas pelo site da USCS no período de 14/10/2019 a
09/12/2019.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:









Possuir diploma de Graduação ou comprovante de conclusão da graduação;
Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes (www.cnpq.br);
Preencher a ficha de inscrição no link
(http://www.uscs.edu.br/posstricto/administracao/inscricao.php);
Possuir documento oficial que comprove pontuação no Teste ANPAD Regular
(www.anpad.org.br/teste);
Candidatos que não tenham realizado o Teste ANPAD poderão participar das demais etapas
do Processo Seletivo e, em sendo aprovados, ingressarão em caráter especial, devendo
apresentar certificado comprovando pontuação em conformidade com as exigências do
PPGA até no máximo doze meses a contar da data de ingresso no PPGA;
Fazer a Prova de Redação Científica nas dependências da USCS;
Participar de entrevista com Banca Examinadora composta por docentes do PPGA.

A) DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO (a serem entregues pessoalmente, até o dia 10/12/2019, antes
do início da prova).








2 (duas) cópias do Histórico Escolar da Graduação;
2 (duas) cópias do diploma da Graduação ou Declaração de Conclusão;
2 (duas) cópias da Cédula de Identidade e do CPF;
Cópia do certificado do Teste ANPAD;
Cópia do currículo Lattes atualizado;
1 (uma) foto atualizada 3 X 4.

A não entrega dos documentos supracitados acarretará a exclusão do candidato do processo
seletivo.
Local para entrega dos documentos: Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu, Campus
Conceição: Rua Conceição, 321 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - CEP: 09530-060 - SP.

IV - DOS PROCEDIMENTOS – FORMA DE AVALIAÇÂO E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo dos candidatos se dará em quatro fases obrigatórias. A redação e a entrevista serão
realizadas no Campus Conceição: Rua Conceição, 321 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP:
1ª Fase – Análise da documentação: A documentação inclui a ficha de inscrição preenchida no site da
USCS e demais documentos depositados na Secretaria de Pós-graduação;
2ª Fase – Prova de Redação Científica: A prova de redação ocorrerá no dia 10/12/2019, com início às 9h e
termino às 11h, na sala 110, 1º andar, no Campus Conceição. Não será fornecida bibliografia uma vez que
o tema da redação não necessariamente será especifico da área de Administração;

3ª Fase - Entrevista: As entrevistas ocorrerão no período de 10 a 12/12/2019. O horário da entrevista
deverá ser agendado na Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu, pelos telefones (11) 4227-7820, 7819
ou 7818;
4ª Fase - Análise do Desempenho Geral do Candidato: A análise do desempenho dos candidatos será
feita conforme definido pela Comissão do Processo Seletivo, com base nos seguintes aspectos:
a)
b)
c)
d)

Teste ANPAD;
Prova de redação cientifica;
Entrevista com Professores do PPGA/USCS;
Documentação entregue.

Observação: Os candidatos não selecionados nesse Processo Seletivo poderão retirar os seus documentos
na Secretaria do PPGA USCS, em até no máximo 30 dias a partir da data de divulgação dos resultados do
respectivo processo. Caso não sejam retirados, os documentos serão inutilizados.

V - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS, CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA

A) O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 13/12/2019, por meio
de mensagem eletrônica da Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu.
B) Não haverá revisão dos resultados emitidos pela Comissão do Processo Seletivo do PPGA.
C) A matrícula deverá ser feita na Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu no período de 16 a
17/12/2019 – das 9h às 17h.
D) No caso de o candidato possuir vínculo empregatício, deverá apresentar também um documento assinado
pela Organização em que trabalha, liberando o funcionário para cursar as disciplinas do programa e as
demais atividades obrigatórias.

VI - INVESTIMENTO

O valor mínimo do curso equivale ao montante de 4 (quatro) semestralidades, quando concluído em até
24 (vinte e quatro) meses.
Os candidatos aprovados com vinculo empregatício junto a Instituição/Organização com termo de
cooperação ou convênio assinado com a USCS ou que sejam egressos de curso da USCS poderão
gozar de benefícios de 10 a 20% sobre a mensalidade (excluídas matrícula e rematrículas), dentro do
prazo do curso regimental de 24 meses para o mestrado. Para tanto, deverão entregar na Secretaria do
Stricto Sensu uma declaração de que faz parte do quadro de instituição conveniada com a USCS. Este
procedimento deverá ser renovado todo o semestre com apresentação de declaração atualizada.
Descontos não incidem sobre os valores da matrícula e das rematrículas.

VII - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

A) PROGRAMAÇÃO DAS AULAS
Aula inaugural: 15/02/2020 das 9h às 12h.
Aulas regulares: 15 (quinze) encontros semanais a partir de 27 de fevereiro de 2020.
Horário das aulas: as disciplinas do PPGA são ofertadas em 15 encontros semanais e presenciais
dentro de cada semestre e estão concentradas entre segundas, terças e quartas-feiras, das 8h30 às
12h30 e das 13h30 às 17h30. As aulas alocadas aos sábados ocorrem das 8h30 às 12h30. Caso o aluno
curse disciplinas em outro Programa de Pós-graduação da USCS, as disciplinas noturnas ocorrem das 19
às 23 horas.
As quintas e sextas-feiras são reservadas para reuniões de Grupos de Pesquisa, Eventos do Programa,
Workshops de Apresentação do Projeto de Dissertação, Orientações e outras atividades do PPGA.
B) Informações sobre corpo docente e outras informações na Secretaria de Pós-graduação Stricto
Sensu ou Disponíveis no site http://www.uscs.edu.br/pos-stricto-sensu/ppga/mestrado-emadministracao/
E-mail: posstricto@adm.uscs.edu.br;
Endereço: Rua Conceição, 321 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - CEP: 09530-060 - SP.
Telefones: (11) 4227-7820 – 7819 – 7818

São Caetano do Sul, 08 de outubro de 2019.

Prof. Dr. Eduardo de Camargo Oliva
Gestão do PPGA

