
  Página 1 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

 

EDITAL Nº 01/2021 

PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO DE ALUNOS PARA O MESTRADO 

PROFISSIONAL NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - 

MESTRADO PROFISSIONAL (MPA) – TURMA IFSULDEMINAS - 2021 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

(VAGAS REMANESCENTES) 

 

Processo NUP 23088.010519/2021-11 

 

Em conformidade com o disposto no Regimento Geral da UNIFEI, art. 182, e a Norma de 

Programas de Pós-Graduação da UNIFEI vigente, aprovada pela 95ª Resolução do CEPEAd em 

04/07/2018, na 18ª Reunião Ordinária, com última alteração em dezembro/2018, em seu art. 23  e 

seguintes, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI) e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em 

Administração (MPA) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) FAZEM SABER que 

estarão abertas, no período de 05 de maio de 2021 até 22 de junho de 2021, as inscrições para o 

processo seletivo de ingresso de alunos regulares no curso de MESTRADO PROFISSIONAL 

para ingresso no 2º semestre de 2021 para a turma (IFSULDEMINAS – Plano de Trabalho - 

Processo 23088.028024/2020-68, publicado no Diário Oficial da União em 05/11/2020, edição 211, 

seção 3, página 68). 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. Este Edital objetiva a seleção de candidatos para ingresso no MESTRADO PROFISSIONAL 

do Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração - Mestrado Profissional em 

Administração (MPA) da UNIFEI, visando a formação de recursos humanos de alto nível nas áreas 

de atuação do programa. 

1.2. O mestrado profissional busca o direcionamento de pesquisas aplicadas à área organizacional, 

por meio do desenvolvimento de metodologias, produtos e processos com embasamento acadêmico-

científico, resultando na capacitação de gestores. Assim, é fortemente recomendável que os 

candidatos sejam colaboradores diferenciados dentro de suas instituições.    

1.3. O curso busca firmar parcerias com empresas interessadas em investir em projetos de pesquisa 

aplicada à área da Administração, pois, em sua essência, esta modalidade de pós-graduação deve 

buscar seu autofinanciamento. 

 

2. PERFIL DO INGRESSANTE 

 

2.1. Podem se candidatar ao MESTRADO PROFISSIONAL, portadores de diploma de 

GRADUAÇÃO, sendo docentes ou técnicos administrativos do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS. 

2.1.1. Caso o candidato ainda não possua o diploma de graduação, poderá participar do processo 

seletivo. Contudo, caso aprovado, a apresentação do diploma ou de certificado de sua conclusão 

será obrigatória para a realização da matrícula. 

2.2. Espera-se que o ingressante possua o perfil em que se evidenciem as seguintes características: 

I. Iniciativa própria e proatividade; 

II. Comportamento rigorosamente ético e honesto; 

III. Habilidade para trabalhar de forma independente; 
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IV. Bom domínio da gramática e escrita da língua portuguesa; 

V. Habilidade na leitura e escrita de textos técnicos em inglês; 

VI. Responsabilidade, pontualidade e organização; 

VII. Respeito a prazos; 

VIII. Participação nas atividades do grupo a que estiver vinculado, tais como seminários, projetos, 

reuniões, eventos, etc.; 

IX. Desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa alinhada aos projetos de pesquisa de seu 

potencial orientador. 

 

3. SOBRE O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

3.1. O MPA oferece 01 área de concentração em Administração e 02 Linhas de Pesquisa. As 

linhas de pesquisa são especificadas abaixo com os respectivos temas. 

 

1.  Linha de Pesquisa de Empreendedorismo e Inovação. Temas: 

a. Empreendedorismo Social 

b. Negócio com Impacto Socioambiental 

c. Arranjos Socioprodutivos 

d. Economia Criativa 

e. Educação e Universidade Empreendedora 

f. Modelo de negócios 

g. Empreendedorismo Tecnológico 

h. Ambientes de Inovação: Incubadoras, Aceleradoras, Parques Tecnológicos e 

Coworkings 

i. Ecossistemas de Inovação (incluindo abordagens de Sistema de Inovação, Hélice 

Tríplice, Hélice Quádrupla e Hélice Quíntupla). 

 

2. Linha de Pesquisa de Finanças aplicadas à tomada de decisão. Temas: 

a. Educação financeira 

b. Gerenciamento de riscos em investimentos 

c. Análise de eficiência em finanças (DEA) 

d. Custos e precificação 
 

3.2. No Anexo A são apresentadas as Linhas de Pesquisa do curso e seus respectivos docentes que 

disponibilizarão vagas para orientação neste edital. Mais informações sobre os docentes podem ser 

obtidas em https://sigaa.unifei.edu.br/sigaa/public/programa/equipe.jsf?lc=pt_BR&id=346. 

4. VAGAS 

 

4.1. Serão selecionados até 09 (nove) candidatos ao MESTRADO PROFISSIONAL, distribuídos 

nas linhas de pesquisa descritas no item 3 deste Edital. 

4.2. A orientação do aluno pode ser feita por qualquer professor do Programa de Pós-Graduação, 

como apresentado no Anexo A. 

4.3. O curso de MESTRADO PROFISSIONAL é gratuito, com atividades divididas entre aulas e 

atividades de pesquisa. 

4.3.1. As disciplinas do Mestrado Profissional são concentradas em um único dia da semana, o que 

exige do candidato ao Mestrado Profissional a disponibilidade para assistir as disciplinas oferecidas 

no calendário acadêmico (a ser divulgado oportunamente), além dos horários acordados com o 

professor para orientação da pesquisa. 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

5.1. As inscrições deverão ser realizadas eletronicamente, no período de 05/05/2021 a 22/06/2021, a 

partir do preenchimento de um questionário e inserção da documentação requerida, exclusivamente 
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pelo SIGAA UNIFEI - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, através do 

endereço https://sigaa.unifei.edu.br/sigaa/public/home.jsf. 

  

5.2. Somente serão consideradas inscrições realizadas dentro do prazo estabelecido, que apresentem 

cópias digitais (formato PDF) da documentação completa solicitada abaixo: 

a) Foto 3x4 recente; 

b) CPF (Cadastro de Pessoa Física, emitido pela Receita Federal do Brasil); 

c) Carteira de Identidade ou Registro Geral; 

d) Título de eleitor; 

e) Documento de quitação com o serviço militar (somente para candidatos brasileiros do sexo 

masculino); 

f) Passaporte atualizado ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Cédula de Identidade 

do país de origem (para candidatos estrangeiros). 

g) Diploma da graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão de curso (para recém-

formados); 

h) Cópia de Currículo Lattes. O candidato deverá ter seu currículo obrigatoriamente cadastrado 

na Plataforma Lattes do CNPq; 

i) Comprovante do Resultado ou da Inscrição no Teste ANPAD (Prova de ORIENTAÇÃO 

ACADÊMICA ou Prova de ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL), descrição do teste 

conforme Anexo B constante deste edital. Poderá ser utilizado o resultado de qualquer 

edição válida do Teste ANPAD compreendida entre as edições de fevereiro de 2019 a 

junho de 2021. O candidato deverá ter a nota geral igual ou superior a 250 pontos em 

alguma das edições válidas. O comprovante de inscrição deve ser para o teste ANPAD de 

27/06/2021. 

j) Projeto de pesquisa de Dissertação, em concordância com o modelo disponibilizado no 

Anexos C e D deste Edital;  

k) Comprovante de formalização com a instituição pública ou privada (com ou sem fins 

lucrativos) que irá receber a aplicação da pesquisa conforme Anexo E constante deste edital. 

 

5.2.1. Cada item mencionado deverá corresponder a um arquivo PDF separado. 

5.2.2. São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação 

por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em 

nenhuma hipótese ou a qualquer título, durante ou após o período de inscrição.  

5.2.3. A comprovação de que os documentos digitais fornecidos não correspondem aos seus 

originais pode configurar o delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal. 

5.2.4. Caso necessário, traduções dos documentos emitidos em língua estrangeira para a língua 

portuguesa poderão ser solicitadas quando da matrícula. 

5.2.5. As inscrições incompletas ou que não contenha todos os documentos solicitados serão 

indeferidas. 

5.3. O Programa de Pós-Graduação não se responsabiliza se o candidato não conseguir completar o 

preenchimento da ficha de inscrição por motivo de ordem técnica dos recursos computacionais, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores 

técnicos que impossibilitem o processamento das informações e transferência de dados.  

5.3.1. O Programa de Pós-Graduação recomenda aos candidatos para que não deixem para fazer sua 

inscrição e enviar a documentação necessária à análise dos candidatos no último dia de inscrição. 

5.4. Candidatos com necessidades educacionais especiais que necessitam de condições específicas 

para realizar as etapas do processo seletivo, deverão indicar no formulário de inscrição eletrônico o 

tipo e o grau de necessidade e deficiência, com expressa referência ao código correspondente à 

última versão da Classificação Internacional de Doença (CID). 

5.4.1. Na ausência das informações necessárias no momento da inscrição, o candidato não terá 

assegurado o seu direito à realização das etapas considerando sua condição especial, seja qual for o 

motivo alegado, porque não haverá tempo hábil para a adequação e preparação, implicando, assim, 

a aceitação de realizar a sua prova em condições idênticas às dos demais candidatos. 

https://sigaa.unifei.edu.br/sigaa/public/home.jsf
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5.4.2. Não será aceito recurso de candidato com necessidades educacionais especiais que não 

realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste item do Edital. 

5.5. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá até o dia 25/06/2021, a qual poderá ser 

verificada através do Menu Últimas Notícia publicado na Área do Candidato no SIGAA ou na 

página (https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/).  

5.6. O candidato poderá apresentar pedido de recurso contra indeferimento de sua inscrição, nos 

dias 28 e 29 de junho de 2021, através do acesso à Área do Candidato – Menu: Meus Recursos 

Interpostos, no SIGAA. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1. O processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração – Mestrado 

Profissional em Administração (MPA) é composto de duas etapas avaliativas classificatórias: 

a) Etapa 1: Análise de Projeto de Pesquisa (caráter classificatório e eliminatório); 

b) Etapa 2: Prova de Conhecimento (Teste ANPAD - classificatório e eliminatório); 

6.2. Os resultados do desempenho dos candidatos em todas as etapas ficarão disponíveis para 

consulta pelos próprios candidatos no sistema SIGAA através do acesso à Área do Candidato – 

Menu: Últimas Notícias e serão publicados na página de Editais em Andamento, através da página 

(https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/). 

6.3. Uma Comissão Julgadora do Processo Seletivo, definida pela Coordenação do Programa de 

Pós-Graduação será responsável pela homologação das inscrições (item 5.5) e pelas avaliações 

promovidas nas etapas do processo seletivo (item 7).  

6.3.1. A comissão julgadora é composta de 3 (três) professores credenciados pelo MPA e será 

divulgada na página (https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/) ou através do acesso 

à Área do Candidato – Menu: Últimas Notícias. 

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1. DA PRIMEIRA ETAPA – PROJETO DE PESQUISA  

 

7.1.1. Os candidatos aprovados na inscrição deste processo seletivo, serão avaliados na Etapa 1 pelo 

projeto de pesquisa submetido, cujas orientações para elaboração estão disponíveis nos Anexos C e 

D do presente Edital. 

7.1.1.1. O Projeto de Pesquisa de Dissertação deve conter, no máximo, 10 páginas, em arquivo 

único, conforme Anexos C. 

7.1.2. Os projetos de pesquisa serão analisados pela Comissão Julgadora do Processo Seletivo, de 

acordo com os critérios estabelecidos na Norma nº 02/2013, de 29 de maio de 2013, da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Anexo D deste Edital. 

7.1.3. A comissão irá convocar os candidatos aprovados para a entrevista, através do e-mail 

cadastrado pelo candidato no ato da inscrição, para realizar a defesa do projeto de pesquisa à 

distância ou presencialmente, em data e horário agendados, dentro do intervalo definido no item 

11 deste Edital. 

7.1.3.1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação e a Comissão Julgadora não se 

responsabilizarão por problemas na comunicação via e-mail ocasionados por informação errônea do 

e-mail pelo candidato, configurações de spam da caixa de e-mail do candidato ou qualquer outra 

razão técnica que bloqueie os e-mails enviados pela comissão. 

7.1.4. Cada membro da comissão julgadora irá atribuir uma nota para cada item apresentado no 

Quadro da Norma nº 02/2013 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Anexo D), sendo a 

nota final do projeto de pesquisa a média aritmética das notas individuais atribuídas por todos os 

membros. 

7.1.5. O resultado desta etapa será publicado no dia 16/07/2021, na página 

(https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/) ou através do acesso à Área do Candidato 

– Menu: Últimas Notícias. 

https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/
https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/
https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/
https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/
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7.1.6. O candidato poderá apresentar pedido de recurso, nos dias 19 e 20 de julho de 2021, através 

do acesso à Área do Candidato – Menu: Meus Recursos Interpostos, no SIGAA. 

 

7.2. DA SEGUNDA ETAPA – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Teste 

ANPAD (Prova de ORIENTAÇÃO ACADÊMICA ou Prova de ORIENTAÇÃO 

PROFISSIONAL)  

 

7.2.1. Este teste é oferecido regularmente pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração-ANPAD. Mais informações sobre o Teste ANPAD (Prova de Orientação 

Acadêmica ou Prova de Orientação profissional), como conteúdo das provas, datas, locais de 

aplicação e valores podem ser obtidas no endereço www.anpad.org.br  na guia “Teste da ANPAD” 

e também no Anexo B deste Edital.  

7.2.2. Poderão ser considerados resultados válidos de candidatos que já realizaram o referido teste 

nas edições anteriores, respeitando o prazo de validade do teste que é de até 02 anos a partir da 

data da sua realização. 

7.2.3. Somente os candidatos que atingirem nota geral igual ou superior a 250 pontos em alguma 

das edições válidas poderão ser classificados para as demais etapas do processo seletivo.  

7.2.4. Os candidatos que não comprovarem a pontuação obtida em alguma edição válida do Teste 

ANPAD não terão sua inscrição deferida. O resultado do Teste é fornecido exclusivamente pela 

ANPAD e deverá ser anexado no processo de inscrição. 

7.2.5. Os candidatos que realizarem o teste do dia 27-06-2021 deverão obrigatoriamente 

encaminhar seu resultado para o e-mail mpa.pg@unifei.edu.br no momento da liberação pela 

ANPAD. 

 

8. DO CÁLCULO DA NOTA FINAL E DO RESULTADO FINAL 

 

8.1. Após finalizadas todas as etapas avaliativas de seleção e julgados todos os recursos, a Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo realizará o cálculo da nota final de cada candidato. 

8.2.  O candidato será considerado classificado no teste ANPAD caso sua pontuação seja superior a 

250 pontos (ETAPA 2).  

8.3.  Na arguição dos projetos, os candidatos que atingirem a nota igual ou superior a 70 pontos na 

análise da defesa do Pré-Projeto de Pesquisa serão classificados na Modalidade “Regular”. Os 

candidatos que não atingirem a nota igual ou superior a 70 pontos na análise da defesa do Pré-

Projeto de Pesquisa serão eliminados do processo seletivo.  

8.5 A classificação final de cada candidato será obtida pela média aritmética simples da etapa 1 

do processo seletivo. 

8.6 Caso necessário para critério de desempate entre os candidatos será utilizado à nota do Teste da 

ANPAD, sendo a ordem de classificação pela maior nota do Teste ANPAD. 

8.7. A classificação final dos candidatos, em ordem decrescente, será divulgada no dia 30 de julho 

de 2021, através da página de Editais em Andamento (https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-

andamento/) ou através do acesso à Área do Candidato – Menu: Últimas Notícias. 

8.8. Sob nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de reconsideração ou recurso após a divulgação 

da classificação final. 

8.9. O resultado final será homologado pela Assembleia do Programa de Pós-Graduação, ou 

mediante “ad referendum” do Coordenador do Programa. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. O candidato poderá recorrer: 

a) do indeferimento de sua inscrição (item 5.5); 

b) da sua nota na arguição na análise de projeto de pesquisa (item 7.2.3); 

9.1.2. Não cabe recurso quanto ao resultado fornecido pelo Teste ANPAD. 

9.2. Os recursos interpostos não têm efeito suspensivo. 

9.3. O candidato poderá apresentar pedido de recurso, no prazo legal, através do acesso à Área do 

Candidato, no SIGAA. 

http://www.anpad.org.br.na/
mailto:mpa.pg@unifei.edu.br
https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/
https://unifei.edu.br/prppg/prppg/editais/em-andamento/
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9.3.1. O pedido de recurso deverá apresentar a(s) justificativa(s) e devida argumentação para a sua 

impetração. 

9.3.2. Será indeferido de plano o pedido de recurso entregue em data diferente ao estabelecido neste 

Edital ou que não apresente fundamentação sobre os pontos pelos quais está sendo impetrado. 

9.4. A Comissão Julgadora do Processo Seletivo responderá às solicitações de recursos interpostos 

recebidas pelo SIGAA, o que poderá ser verificado individualmente pelo candidato na Área do 

Candidato (SIGAA). 

 

10. MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 

 

10.1. Os candidatos aprovados nos exames de seleção do Curso de Mestrado Profissional em 

Administração da UNIFEI receberão instruções para os procedimentos de matrícula através do e-

mail cadastrado na inscrição. 

10.2. Para a matrícula não serão aceitas cópias de Carteira Nacional de Habilitação ou Carteiras 

profissionais, em substituição ao RG e CPF.  

10.3. O não comparecimento para efetivação da matrícula, nas datas estabelecidas, será considerado 

como desistência, e implica no cancelamento automático de sua aceitação para o Curso.  

 

11. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

11.1. As datas definidas para a realização de todas as etapas referentes ao presente processo serão 

definidas pelo cronograma do Quadro abaixo: 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DATAS INSTRUÇÕES 

Inscrições 05/05/2021 a 05/07/2021 

Realização das Inscrições 

05/05/2021 até 

23:59h 

do dia 22/06/2021 

Realizadas exclusivamente via 

SIGAA. 

Divulgação das inscrições 

homologadas 

25/06/2021 

 

Via consulta do candidato na página 

de Editais em Andamento ou Área do 

Candidato (SIGAA) em Últimas 

Notícias. 

Interposição de recursos 

(Inscrições indeferidas) 

28/06/2021 a 

29/06/2021 

Via Área do Candidato (SIGAA) –

Meus Recursos Interpostos 

Divulgação do resultado dos 

recursos 
05/07/2021 

Via consulta do candidato na página 

de Editais em Andamento ou Área do 

Candidato (SIGAA) em Últimas 

Notícias. 

Etapa 1 - Projeto de Pesquisa 06/07/2021 a 23/07/2021 

Divulgação dos Convocados 

para Arguição 
Até 06/07/2021 

Via consulta do candidato na página 

de Editais em Andamento ou Área do 

Candidato (SIGAA) em Últimas 

Notícias. 

Realização da arguição do 

Projeto de Pesquisa 

07/07/2021 a 

14/07/2021 
Instruções serão enviadas por e-mail. 

Divulgação dos resultados da 

Etapa 2 
16/07/2021 

Via consulta do candidato na página 

de Editais em Andamento ou Área do 

Candidato (SIGAA) em Últimas 

Notícias. 

Interposição de recursos 

(Projeto de pesquisa) 

19/07/2021 a 

20/07/2021 

Via Área do Candidato (SIGAA) 

Meus Recursos Interpostos 

Divulgação dos resultados dos 

recursos 
23/07/2021 

Via consulta do candidato na página 

de Editais em Andamento ou Área do 
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Candidato (SIGAA) em Últimas 

Notícias. 

Etapa 2 - Prova de Conhecimento – Teste Anpad 

Divulgação dos classificados 

na Prova de Conhecimento – 

Teste ANPAD 

29/07/2021 

Via consulta do candidato na página 

de Editais em Andamento ou Área do 

Candidato (SIGAA) em Últimas 

Notícias. 

Divulgação dos resultados - 30/07/2021 

Divulgação da Nota Final e 

Resultado Final 
30/07/2021 

Via consulta do candidato na página 

de Editais em Andamento ou Área do 

Candidato (SIGAA) em Últimas 

Notícias. 

Período para realização de 

Matrículas em disciplinas e/ou 

atividades 

De acordo com 

Calendário 

Didático da 

PRPPG no 

segundo 

semestre/2021 

Realizado de maneira online, nas 

datas especificadas pelo Calendário 

Didático da PRPPG no segundo 

semestre/2021 

INÍCIO DAS AULAS 

De acordo com 

Calendário 

Didático da 

PRPPG no 

segundo 

semestre/2021 

No segundo semestre/2021 

 

11.2. Em decorrência da pandemia do COVID19, as datas previstas no cronograma poderão ser 

alteradas.  

11.2.1. As alterações nas datas previstas neste Edital serão notificadas aos candidatos, em tempo 

hábil, por e-mail e publicadas no site do Programa de Pós-Graduação. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O prazo de validade deste processo seletivo expirará até 45 (quarenta e cinco) dias após o 

início das aulas do semestre referido. 

12.2. Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as regras e condições 

estabelecidas no presente Edital e em seus anexos. 

12.3. Os arquivos eletrônicos de todos os documentos apresentados pelos candidatos não 

selecionados ficarão armazenados no sistema SIGAA por um prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data do término do processo seletivo. Findo esse prazo, os arquivos serão descartados. 

12.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora do Processo Seletivo. 

 

Itajubá-MG, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Profa. Dr. Edmilson Otoni Corrêa 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Prof. Dra. Andréa Aparecida da Costa Mineiro 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração 

Mestrado Profissional em Administração 
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ANEXO A: Linhas de pesquisa e temas, com respectivos docentes orientadores. 

Linha de pesquisa Empreendedorismo e Inovação (3 vagas), temas: 

a. Empreendedorismo Social 

b. Negócio com Impacto Socioambiental 

c. Arranjos Socioprodutivos 

d. Economia Criativa 

e. Educação e Universidade Empreendedora 

f. Modelo de negócios 

g. Empreendedorismo Tecnológico 

h. Ambientes de Inovação: Incubadoras, Aceleradoras, Parques Tecnológicos e 

Coworkings 

i. Ecossistemas de Inovação (incluindo abordagens de Sistema de Inovação, Hélice 

Tríplice, Hélice Quádrupla e Hélice Quíntupla). 

 

• Docente da Linha de Empreendedorismo e Inovação: 

− Andrea Aparecida da Costa Mineiro  

− Luiz Eugenio Veneziani Pasin 

− Sandra Miranda Neves 

 

Linha de pesquisa Finanças aplicadas à tomada de decisão (6 vagas): 

a. Educação financeira 

b. Gerenciamento de riscos em investimentos 

c. Análise de eficiência em finanças (DEA) 

d. Custos e precificação 

 

• Docente da Linha de Finanças aplicadas à tomada de decisão 

− André Luiz Medeiros 

− Edson de Oliveira Pamplona 

− Rafael de Carvalho Miranda 

− Victor Eduardo de Mello Valério 
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ANEXO B: Descrição do Teste da ANPAD 

O Teste ANPAD, criado em 1987 pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, é um exame nacional que avalia: conhecimentos das línguas portuguesa e inglesa; e 

habilidades em raciocínios lógico, quantitativo e analítico. 

Esse exame tem sido utilizado por diversas instituições como parte dos processos de seleção de 

cursos de pós-graduação stricto sensu e de cursos profissionalizantes de Administração, Ciências 

Contábeis e áreas afins, além de requisito básico em processos seletivos de diversas organizações. 

A inscrição para o Teste ANPAD é realizada somente através do site www.anpad.org.br. A taxa de 

inscrição deve ser paga por meio de boleto bancário, impresso após preenchimento on-line do 

formulário de inscrição. 

Data de realização, taxa de inscrição e solicitação de isenção da taxa: a serem divulgadas no site do 

organizador: www.anpad.org.br 

A lista completa com os locais de aplicação do teste no território brasileiro pode ser encontrada no 

site da ANPAD (www.anpad.org.br). Em Itajubá-MG o teste será aplicado na UNIFEI, localizada a 

Av. BPS, 1303, em datas, horários e locais serem divulgados. 

O Teste ANPAD tem duas opções: Prova de Orientação Acadêmica ou Prova de Orientação 

Profissional,  

TESTE – Prova de ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

O teste se constitui de 04 (quatro) provas, cada qual com 15 questões: 

• Interpretação de Textos em Língua Inglesa 

• Interpretação de Textos em Língua Portuguesa 

• Raciocínio Analítico 

• Raciocínio Lógico-Qunatitativo 

 

Prova de Interpretação de Textos em Língua Inglesa 

Lista de Objetos de Conhecimento 

1) Interpretação. 

2) Padrões textuais. 

Bibliografia Sugerida 

Observação: Esta bibliografia é apenas sugestiva para a aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e consulta durante sua PREPARAÇÃO para o TESTE ANPAD. 

Não garantimos que sua preparação apenas com esta bibliografia o capacite para responder todas as 

questões do Teste ANPAD.  

COLLINS COBUILD ENGLISH GRAMMAR - ELEMENTARY. Collins Cobuild, 2003. 

COLLINS COBUILD ENGLISH GRAMMAR - INTERMEDIATE. Collins Cobuild, 2004. 

COLLINS COBUILD Advanced Learner's English Dictionary. Heinle, ELT, 2006. 

DIAS, Reinildes. Reading critically in English. 3ª edição revista e ampliada. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 2002. ISBN: 85-7041-255-X. 

LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH. Longman do Brasil, 2005. 

LONGMAN DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE. Longman do Brasil, 

2005. 

http://www.anpad.org.br/
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LONGMAN PREPARATION FOR THE TOEFL TEST WITH ANSWERS. Longman do Brasil, 

2005. 

SWALES, J.; FEAK, C. Academic writing for graduate students: a course for nonnative speakers of 

English. 3. ed. MICHIGAN: ELT, 2012. 

 

Prova de Interpretação de Textos em Língua Portuguesa 

Lista de Objetos de Conhecimento 

1) Interpretação de textos, com ênfase naqueles dos domínios jornalístico e acadêmico. 

2) Recursos linguísticos da língua portuguesa e suas funções textuais e discursivas. 

3) Avaliação dos usos da linguagem. 

Bibliografia Sugerida 

Observação: Esta bibliografia é apenas sugestiva para a aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e consulta durante sua PREPARAÇÃO para o TESTE ANPAD. 

Não garantimos que sua preparação apenas com esta bibliografia o capacite para responder todas as 

questões do Teste ANPAD. 

CEREJA, William Roberto & MAGALHAES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, 

semântica e interação. 4 ed. São Paulo: Atual Editora, 2009. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 8 ed. São Paulo: Ática, 2004. (Coleção Princípios, 17). 

FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto. 9 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 27 ed. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação 

Getúlio Vargas, 2010. 

HENRIQUES, Claudio Cezar. Estilística e discurso: estudos produtivos sobre texto e 

expressividade. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

HENRIQUES, Claudio Cezar. A Nova Ortografia: o que muda com o Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2015. 

HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 e 2009. 

KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

KURY, Adriano da Gama. Para falar e escrever melhor o português. 2 ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 

2012. 

PAULINO, Graça; WALTY, Ivete & CURY, Maria Zilda. Intertextualidades: teoria e prática. Belo 

Horizonte: Editora Lê, 1995. (Coleção Letras, 5). 

PLATÃO, Francisco & FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São 

Paulo: Ática, 2007. 

Prova de Raciocínio Analítico 

Lista de Objetos de Conhecimento 

1) Argumentação e estrutura de argumentação: premissas, pressupostos, conclusões, teses, 

relações lógicas, estruturas retóricas. 

2) Expansão de argumentos: admissibilidade, enfraquecimento e fortalecimento de ideias, 

inferência, geração de hipóteses, indução, dedução.  
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3) (In)coerência: significados de falácias, contradições, lacunas, (in)consistência.  

4) Ética em pesquisa e metodologia científica: pesquisa científica segundo a Resolução CNS/MS 

466/2012. 

Bibliografia sugerida 

Observação: Esta bibliografia é apenas sugestiva para a aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e consulta durante sua PREPARAÇÃO para o TESTE ANPAD. 

Não garantimos que sua preparação apenas com esta bibliografia o capacite para responder todas as 

questões do Teste ANPAD.  

ALVES, Allaor Caffe. Lógica, pensamento formal e argumentação. 5 ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2011. 

CABRAL, Ana Lucia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. São Paulo: Contexto, 2010. 

CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994. 

FERREIRA, Jane Mendes, RAMOS, Simone Cristina & SCHERNER, Maria Luiza Trevizan. 

Raciocínio analítico: construindo e entendendo a argumentação. São Paulo: Atlas, 2010. 

ISOLA, Regina Lucia Peret. Leitura, inferências e contexto sociocultural. São Paulo: Ed. Formato, 

2001. 

 

Prova de Raciocínio Lógico-Quantitativo 

Lista de Objetos de Conhecimento 

1) Proposições Lógicas: Proposições lógicas simples, valor lógico, conectivos, proposições 

compostas e tabela verdade, proposição condicional, proposição bicondicional, negação de uma 

proposição, equivalência lógica entre proposições, tautologias, contradições e contingências. 

2) Funções Proposicionais: Funções Proposicionais (sentenças abertas), conjuntos-verdade, 

quantificadores (existencial e universal), negação, equivalência, definições. 

3) Argumentação: argumento válido, argumento correto, regras de inferência (modus ponnens, 

modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema, adição disjuntiva, simplificação 

conjuntiva, adição conjuntiva, contradição) e Enunciados Categóricos. 

4) Padrões Indutivos: padrões numéricos, geométricos, textuais e pictóricos; recorrência. 

5) Teoria dos Conjuntos: Conjuntos e seus Elementos, relações de pertinência. Conjuntos finitos e 

infinitos. Igualdade entre conjuntos. Conjunto vazio. Subconjuntos. Subconjuntos próprios. 

Conjunto universal. Conjuntos disjuntos. Operações: união, interseção, diferença e complemento. 

Conjunto das partes de um conjunto. 

6) Números, Operações, Significados e Representações: Números naturais, inteiros, racionais, 

irracionais e reais. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira) e relação 

de ordem. Valor absoluto. Intervalos. Representação em bases numéricas, representação no Sistema 

Decimal, algoritmos operacionais e princípio do valor posicional e Notação Científica. Registro de 

números na reta real. Frações e seus diferentes significados, porcentagens, estimativas, 

arredondamentos.  

7) Padrões Indutivos: Padrões quantitativos em sequências numéricas: aritméticos, geométricos e 

funcionais, recorrência, Princípio da Indução. 

8) Técnicas de Contagem: Princípios Fundamentais da Contagem (Princípios Aditivo e 

Multiplicativo). Arranjos. Permutações com ou sem repetição. Combinações. 
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9) Expressões e Equações Algébricas: Expressão algébrica. Fatoração. Produtos notáveis. 

Equações polinomiais. Equações com mais de uma variável. 

10) Sistemas Lineares, Matrizes e Determinantes: Sistemas Lineares, Discussão de Sistemas, 

Forma Matricial de Sistemas Lineares, Regra de Cramer, Inversão de Matrizes, Posto de Matrizes. 

11) Funções: Definição, domínio, contradomínio e imagem. Tipos de Função (injetora, sobrejetora 

e bijetora), funções inversas, funções compostas. Operações com funções. Categorias de funções, 

suas propriedades e representações gráficas: Função Constante, Função Afim, Função polinomial, 

Funções Trigonométricas, Funções Logarítmicas, Funções Exponenciais e Funções Modulares. 

12) Estatística Descritiva: Distribuição de Frequência. Medidas de Tendência Central: Média 

Aritmética Simples e Ponderada, Média Geométrica, Média Harmônica, Quartis, Decis, Percentis, 

Moda e Mediana. Medidas de Dispersão, Assimetria e Curtose: Amplitude Total, Intervalo Semi-

Interquartílico, Desvio Médio Absoluto, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação. 

13) Cálculo de Probabilidades: Experimento Aleatório, Espaço Amostral, Evento. Eventos Certos, 

Evento Impossível, Eventos Mutuamente Exclusivos, Evento Complementar. Eventos 

equiprováveis e não equiprováveis. Probabilidade Condicional e o Teorema de Bayes. Regra do 

Produto. Regra do Produto para Eventos Independentes.  

14) Matemática Financeira Elementar: Razões. Proporções. Regra de três. Porcentagens, 

descontos, acréscimos. Juros simples e compostos. 

15) Cálculos De Pagamentos, Perdas, Correções e Amortizações: Equivalência de taxas, taxas 

nominais, efetivas e reais. Equivalência de capitais. Séries de pagamentos uniformes e variáveis. 

Depreciação. Sistemas de amortização de empréstimos. Correção monetária. 

Bibliografia sugerida 

Observação: Esta bibliografia é apenas sugestiva para a aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e consulta durante sua PREPARAÇÃO para o TESTE ANPAD. 

Não garantimos que sua preparação apenas com esta bibliografia o capacite para responder todas as 

questões do Teste ANPAD. 

ALENCAR, Edgar F. Iniciação à lógica matemática. 18ª ed. São Paulo: Livraria Nobel S. A., 2000. 

BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. A. Estatística básica. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

CARVALHO, S., CAMPOS, W. Estatística Básica Simplificada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

CESAR, Benjamin. Matemática Financeira. 9ª ed. Niteroi: Ímpetus, 2012. 

COPI, Irving. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1978. 

COSTA, N. da. Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica. São Paulo: Hucitec, 1994. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Contexto & Aplicações. Volume 1. 5ª ed. São Paulo: Ática, 

2011. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Contexto & Aplicações. Volume 2. 5ª ed. São Paulo: Ática, 

2011. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Contexto & Aplicações. Volume 3. 5ª ed. São Paulo: Ática, 

2011. 

IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; MACHADO, Antônio. Matemática e Realidade 8º ano. 8ª ed. 

São Paulo: Atual, 2013. 

IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; MACHADO, Antônio. Matemática e Realidade 9º ano. 8ª ed. 

São Paulo: Atual, 2013. 
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IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; DEGENSZAJN, David e PERIGO, Roberto. Matemática. 

Volume Único. 5ª ed. São Paulo: Atual, 2013.  

MATES, Benson. Lógica Matemática Elementar. Madrid: Editora Tecnos, 1987.  

MORTARI, Cezar A. Introdução à Lógica. Editora da UNESP, 2001.  

NAHRA, Cinara, WEBER, Ivan H. Através da lógica. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  

NEWTON-SMITH, W. H. Lógica: um curso introdutório. Lisboa: Editora Gradiva, 1998.  

NOLT, John, ROHATYN, Dennis. Lógica. São Paulo: Schaum McGraw-Hill, 1991. 

OLIVEIRA, A. J. F. de. Lógica e aritmética. Brasília: Editora UnB, 2004. 

PUCCINI, Abelardo. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 9ª ed. Campus – Elsevier, 2011. 

SAMANEZ, Carlos. Matemática Financeira. 5ª ed. Pearson, 2010. 

SÉRATES, J. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico numérico, lógico 

analítico, lógico crítico. 5ª ed. Brasília: Gráfica e Editora Olímpica Ltda, 1997. 

SOARES, Edvaldo. Fundamentos de Lógica. Elementos de Lógica Formal e Teoria da 

Argumentação. São Paulo: Atlas S. A., 2003. 

 

TESTE – Prova de ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

O teste se constitui de 04 (quatro) provas: 

• Métodos de mensuração e análise de dados (15 questões) 

• Interpretação de Textos em Língua Portuguesa (15 questões) 

• Interpretação de Textos de Língua Inglesa (20 questões) 

• Caso Interdisciplinar (01 caso) 

 

Prova de Métodos de mensuração e análise de dados 

Lista de Objetos de Conhecimento 

1) Fundamentos conceituais de análise de dados: conceitos centrais de estatística e análise 

quantitativa; dimensões e processos de geração de conhecimento; análise de dados quantitativos e 

qualitativos; raciocínio estatístico e quantitativo; tipos de pesquisa; tipos de análise quantitativa e 

estatística; apresentação tabular e e análise gráfica de dados estatísticos. 

2) Análise de dados com estatística descritiva: estatística descritiva: conceitos e usos; medidas 

descritivas de posição: médias, quantis e moda; medidas de variação: desvios médio e padrão, 

amplitude e intervalo interquartil; medidas de formato: assimetria e curtose de Pearson.. 

3) Fundamentos de mensuração: níveis de mensuração: nominal, ordinal, intervalar e razão; 

estratégicas de mensuração de atitudes: escalas de Likert, diferencial semântico...; mensuração de 

construtos latentes com escalas de itens simples (single item) e múltiplos itens. 

4) Fundamentos de análise de probabilidades: variáveis aleatórias contínuas e discretas; 

principais distribuições de probabilidades discretas; principais distribuições de contínuas. Análise e 

interpretações de variáveis com distribuição normal. 

5) Fundamentos de inferência estatística: amostragem: conceitos centrais e estratégias de 

amostragem probabilística e não probabilística; processos de estimação pontual e por intervalo; 

testes de hipóteses: conceitos básicos e interpretação de resultados. 
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6) Análise bivariada de dados com métodos com métodos inferenciais: análise de variância 

(ANOVA): aplicações, tipos de variáveis envolvidas e interpretação de resultados de ANOVA 

paramétrica; análise de correlação: aplicações, tipos de variáveis envolvidas e interpretação de 

resultados de testes de correlação paramétricos e não paramétricos; análise de regressão simples: 

aplicações, tipos de variáveis envolvidas e interpretação de resultados. 

Bibliografia sugerida 

Observação: Esta bibliografia é apenas sugestiva para a aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e consulta durante sua PREPARAÇÃO para o TESTE ANPAD. 

Não garantimos que sua preparação apenas com esta bibliografia o capacite para responder todas as 

questões do Teste ANPAD. 

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. 6. ed. São Paulo: Atual/Saraiva, 2009. 

COSTA, F. J. Mensuração e desenvolvimento de escalas: aplicações em Administração. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 

FURTADO, D. F. Estatística básica. 2. ed. Lavras (MG): Editora UFLA, 2009. 

HAIR, Jr. J. F.; BABIN, B.; MONEY, A.. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de métodos de pesquisa 

em administração. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

TRIOLA, M. Introdução à Estatística. 12. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

 

Prova de Interpretação de Textos em Língua Portuguesa 

Lista de Objetos de Conhecimento 

1) Interpretação de textos, com ênfase naqueles dos domínios jornalístico e acadêmico. 

2) Recursos linguísticos da língua portuguesa e suas funções textuais e discursivas. 

3) Avaliação dos usos da linguagem. 

Bibliografia Sugerida 

Observação: Esta bibliografia é apenas sugestiva para a aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e consulta durante sua PREPARAÇÃO para o TESTE ANPAD. 

Não garantimos que sua preparação apenas com esta bibliografia o capacite para responder todas as 

questões do Teste ANPAD. 

CEREJA, William Roberto & MAGALHAES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, 

semântica e interação. 4 ed. São Paulo: Atual Editora, 2009. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 8 ed. São Paulo: Ática, 2004. (Coleção Princípios, 17). 

FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto. 9 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 27 ed. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação 

Getúlio Vargas, 2010. 

HENRIQUES, Claudio Cezar. Estilística e discurso: estudos produtivos sobre texto e 

expressividade. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

HENRIQUES, Claudio Cezar. A Nova Ortografia: o que muda com o Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2015. 

HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 e 2009. 

KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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KURY, Adriano da Gama. Para falar e escrever melhor o português. 2 ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 

2012. 

PAULINO, Graça; WALTY, Ivete & CURY, Maria Zilda. Intertextualidades: teoria e prática. Belo 

Horizonte: Editora Lê, 1995. (Coleção Letras, 5). 

PLATÃO, Francisco & FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São 

Paulo: Ática, 2007. 

 

Prova de Interpretação de Textos em Língua Inglesa 

Lista de Objetos de Conhecimento 

1) Interpretação. 

2) Padrões textuais. 

Bibliografia Sugerida 

Observação: Esta bibliografia é apenas sugestiva para a aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de habilidades e consulta durante sua PREPARAÇÃO para o TESTE ANPAD. 

Não garantimos que sua preparação apenas com esta bibliografia o capacite para responder todas as 

questões do Teste ANPAD.  

COLLINS COBUILD ENGLISH GRAMMAR - ELEMENTARY. Collins Cobuild, 2003. 

COLLINS COBUILD ENGLISH GRAMMAR - INTERMEDIATE. Collins Cobuild, 2004. 

COLLINS COBUILD Advanced Learner's English Dictionary. Heinle, ELT, 2006. 

DIAS, Reinildes. Reading critically in English. 3ª edição revista e ampliada. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 2002. ISBN: 85-7041-255-X. 

LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH. Longman do Brasil, 2005. 

LONGMAN DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE. Longman do Brasil, 

2005. 

LONGMAN PREPARATION FOR THE TOEFL TEST WITH ANSWERS. Longman do Brasil, 

2005. 

SWALES, J.; FEAK, C. Academic writing for graduate students: a course for nonnative speakers of 

English. 3. ed. MICHIGAN: ELT, 2012. 

 

Prova de Caso Interdisciplinar 

Lista de Objetos de Conhecimento 

Casos Interdisciplinares: trata-se de relatos de situações reais ou fictícias relacionadas ao contexto 

institucional/profissional que demandem uma decisão, envolvendo temas de natureza 

interdisciplinar ligados à gestão, ao mundo do trabalho e à dinâmica da relação da organização com 

a sociedade. 

Bibliografia Sugerida 

Não há indicação bibliográfica. 
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ANEXO C: Roteiro para elaboração do Projeto de Pesquisa de Dissertação 

O Pré-Projeto de Pesquisa é um documento limitado a no máximo 10 páginas (exceto Anexos). 

Recomenda-se seguir as normas da ABNT para formatação, escrita, citação e referências (Normas 

ABNT: NBR 15287; NBR 6023; NBR 6024; NBR 6027; NBR 6028; NBR 6029; NBR 10520; 

NBR 14724). 

Recomenda-se que o pré-projeto de pesquisa deva seguir as seguintes orientações: 

a) Papel (tamanho): A4.  

b) Margens: esquerda e superior = 3 cm, direita e inferior = 2cm, cabeçalho e rodapé = 2 cm.  

c) Paginação: todas as folhas a partir da folha de rosto são contadas sequencialmente, mas 

não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual 

(Introdução), em algarismos arábicos (1, 2, 3, ...), no canto superior direito da folha.  

d) Parágrafo: recuo de 1,25 cm da margem esquerda.  

e) Espacejamento: em todo o texto, usar espaço 1,5. Entretanto, há exceção em que se usa 

espaço simples, que são: 1. resumo; 2. citações diretas com mais de 3 linhas; 3. notas de 

rodapé e notas descritivas; 4. legendas; e 5. ilustrações, tabelas e figuras. 

 

O Pré-Projeto de Pesquisa deve conter alguns elementos obrigatórios que são: 

a) Elemento pré-textuais:  

1. Capa (contendo: Autor, Título, Cidade e Estado, Ano);  

2. Folha de rosto (Autor, Título, Nota descritiva indicando a natureza do trabalho, Cidade e Estado, 

Ano;  

3. Resumo e Palavras-chave (língua portuguesa);  

4. Abstract e Key-words (língua inglesa);  

5. Sumário. 

b) Elementos textuais: 

1. Introdução – Tem o objetivo de apresentar o assunto como um todo, sem detalhamento. Trata-se 

de um texto explicativo, com os antecedentes da pesquisa, que deve apresentar entre outras coisas a 

formulação do problema (objetivos e perguntas de pesquisa, assim como a justificativa do estudo); 

o contexto de pesquisa (como, quando e onde será realizada); as variáveis e os termos da pesquisa; 

suas limitações; e a utilidade do estudo para o campo profissional. 

2. Referencial teórico – Traça um quadro teórico que fará a estruturação conceitual que dará 

sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. É resultado do processo de levantamento e análise do 

que já foi publicado sobre o tema do projeto, mapeando quem já escreveu e o que já foi escrito 

sobre o tema e ou problema de pesquisa. 

3. Material e Métodos ou Metodologia – Apresenta os materiais, as técnicas e os métodos 

utilizados para conduzir o trabalho, descritos de maneira detalhada e suficiente para tornar possível 

a repetição da pesquisa por outros pesquisadores, com a mesma precisão. Deve abordar, dentre 

outras coisas, quais são as classificações da pesquisa (básica ou aplicada), qualitativa ou 

quantitativa, descritiva, explicativa ou exploratória, qual procedimento: levantamento, estudo de 

caso, survey, experimento? 
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4. Cronograma – Deve apresentar um cronograma estimando o tempo necessário para executar as 

das etapas da pesquisa (elaboração do projeto; coleta de dados; tabulação e análise dos dados; 

relatório final). 

6. Orçamento – Estimativa dos investimentos para tornar viável a execução da pesquisa (quanto 

vai custar?). Deve conter estimativas de recursos a serem usados, como: material de consumo 

(papel, suprimento para impressoras, pen drive, etc.); material bibliográfico; passagens e diárias; 

material permanente (máquinas, equipamentos, etc.); entre outros. 

7. Resultados esperados – Descreve o que se espera em relação à pesquisa, destacando quais 

resultados podem ser encontrados, dado o problema de pesquisa. 

8. Referências – Relação de referências usadas para construir o Projeto de Pesquisa. 

Ressalta-se que o mestrado profissional trata exclusivamente de pesquisa aplicada a uma 

organização (pública ou privada) que deve apresentar condições e comprometimento para a 

realização da pesquisa. Principalmente no que tange ao acesso a dados, instalações e, 

eventualmente, financiamento de itens indispensáveis à execução da pesquisa.  
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ANEXO D - RESOLUÇÃO 002/PRPPG/2013, de 29/05/2013 

 

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da Universidade Federal de Itajubá no 

uso de suas atribuições e de acordo com o que deliberou a Câmara de Pós-Graduação em sessão 

realizada em 29/05/2013, orienta a avaliação dos Projetos ou Pré-Projetos de Pesquisa, quando 

utilizado como etapa nos editais dos processos seletivos dos cursos de Pós-Graduação da UNIFEI. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - As Bancas Examinadoras são compostas por, pelo menos, 3 (três) docentes, nomeados pelo 

Coordenador do Programa, pertencentes à Área/Linha de Pesquisa com proximidade com o objeto 

de estudo e/ou marco temático e/ou teórico do Projeto ou Pré-Projeto. 

 

Art. 2º - O conteúdo do projeto de pesquisa não obedece nenhuma formatação especifica, porém 

limitado a no máximo 10 paginas e seguir orientações do Anexo C. 

 

Art. 3º - Pode ser solicitado ao candidato a apresentação de seu projeto para a banca, se assim 

estiver descrito no edital, no entanto ficando a avaliação restrita ao conteúdo do projeto escrito. 

 

Art. 4º - Notas inteiras serão atribuídas por cada membro da banca com relação aos itens e 

respectivos valores descritos na tabela 1, sendo calculada, em seguida, a média simples de cada 

candidato para esta etapa. 

 

Quadro 1 - Itens e valor para avaliação de Projetos e Pré-projetos de pesquisa. 

Item Valor 

Formulação e fundamentação do problema de pesquisa, sua 

relevância e justificativa proposto no anteprojeto, à linha de Pesquisa 

e ao âmbito de pesquisa de potenciais orientadores. 

30 

Apropriação e argumentação da revisão teórica e temática da 

investigação proposta. 

20 

Formulação dos objetivos em articulação com a fundamentação 

teórica e temática apresentada. 

20 

 

Adequação do método de investigação com base no problema de 

pesquisa formulado 

20 

Pertinência e atualidade das referências bibliográficas no âmbito da 

investigação proposta e da Linha de Pesquisa. 

10 

 

Art. 5º - Casos não previstos nesta Resolução serão deliberados pela Câmara de Pós-Graduação. 

 

Art. 6º - Esta resolução, que orienta a pontuação atribuída à avaliação dos Projetos ou Pré-Projetos 

de Pesquisa dos candidatos aos cursos de Pós-Graduação da UNIFEI, foi aprovada em reunião da 

Câmara da UNIFEI em 29 de maio de 2013. 

 

Esta Resolução entra em vigor em 29/05/2013. 
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ANEXO E – Formalização do compromisso com a instituição pública ou privada (com ou sem 

fins lucrativos) que irá receber a aplicação da pesquisa 

O comprovante de compromisso prévio do candidato com uma instituição é necessário para garantir 

a aplicação da pesquisa conforme condição do Mestrado Profissional (OBRIGATÓRIO). 

Não é necessário vínculo empregatício com a instituição, porém é necessário apresentar 

comprovação de compromisso formal com a instituição.  

Este compromisso deve envolver possibilidade de acesso aos locais, aos dados, às pessoas e aos 

documentos que irão suportar a pesquisa, da organização durante o tempo necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

A NÃO FORMALIZAÇÃO DO COMPROMISSO ELIMINA O CANDIDATO DO 

PROCESSO SELETIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


