
  
Programa de Pós-Graduação em Administração 

UFF – Volta Redonda 
 

 

1 
 

TERMO ADITIVO AO EDITAL PPGA N° 04/2016 

SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES PARA MESTRADO – 2017 
 

O Programa de Pós-graduação em Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de 

Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense PPGA/ICHS/UFF torna público o presente 

termo aditivo ao edital PPGA N° 04/2016 com o intuito de sistematizar o processo de adequação dos 

candidatos na segunda etapa do processo seletivo (Art. 9 Edital PPGA Nº 04/2016), estabelecendo as 

seguintes normas e procedimentos: 

 

 

DA OFERTA DE VAGAS 

 

Parágrafo único - De acordo com a distribuição de docentes pelas linhas de atuação científico-

tecnológicas (LACT) do PPGA, a Comissão de Seleção apresenta a oferta de vagas para a turma 

regular do Mestrado Profissional em Administração no ano de 2017. 

 

Linhas  Vagas Disponíveis  

em cada Linha 

LACT 1 – Estratégia, Governo e 

Desenvolvimento 

10 vagas 

LACT 2 – Administração de Operações e Suporte 

Logístico Integrado 

13 vagas 

LACT 3 – Competitividade, Inovação e 

Empreendedorismo 

17 vagas 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

Parágrafo primeiro - As disciplinas eletivas apresentam o mesmo título das linhas de atuação 

científico-tecnológicas (LACT) e terão alocados os candidatos que preencheram o formulário de 

interesse nas LACT (Apêndice A) indicando duas das três disciplinas por ordem de preferência. 

 

Parágrafo terceiro – O formulário de interesse nas LACT (Apêndice A) preenchido e assinado pelo 

candidato deverá ser entregue na coordenação do PPGA até o dia 05/05/2017. A não entrega do 

formulário dará a Comissão de Seleção plenos direitos de alocação dos candidatos nas disciplinas. 

 

Parágrafo segundo – A Comissão de Seleção irá alocar os candidatos pelos seguintes critérios:  

 

a) De alocação - Média entre a pontuação obtida na primeira etapa da seleção e as disciplinas 

do curso de formação básica (Oficina de produção científica e Métodos quantitativos e 

qualitativos). 

b) De desempate 1 - Percentual de frequência nas disciplinas do curso de formação básica 

(Oficina de produção científica e Métodos quantitativos e qualitativos)  

c) De desempate2 - A maior idade entre os candidatos. 

 

Parágrafo quarto – A Comissão de Seleção irá elencar por ordem decrescente da média indicada no 

parágrafo segundo, alocando os candidatos que selecionarem como primeira opção a disciplina da 

linha. Após o preenchimento das preferências, serão alocados também pela ordem decrescente da 

média os candidatos com a segunda preferência. 
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DOS PROCEDIMENTOS PARA ALINHAMENTO DO INTERESSE DE PESQUISA AO 

POTENCIAL ORIENTADOR 

 

Parágrafo primeiro – O alinhamento de interesse de pesquisa não representa a efetiva alocação do 

candidato ao potencial orientador, mas uma sinalização para a Comissão de Seleção que o tema 

tratado pelo candidato no seu anteprojeto se alinha ao interesse de um dos docentes do programa. 

 

Parágrafo segundo – O limite de vagas para potencial orientação descrito na tabela a seguir foi 

elaborado para auxiliar a Comissão de Seleção na distribuição dos candidatos. 

 
LACT 1 Limite de Vagas para 

Potencial Orientação 

André Ferreira Até 3 

Júlio Cesar Andrade de Abreu Até 3 

Marcio Moutinho Abdalla Até 4 

Raphael Jonathas da Costa Lima Até 2 

LACT 2  

Cecilia Toledo Hernandez Até 4 

Ilton Curty Leal Junior Até 3 

Pauli Adriano de Almada Garcia Até 4 

Ricardo Cesar da Silva Guabiroba Até 3 

Ualison Rebula de Oliveira Até 3 

LACT 3  

Aldara da Silva Cesar Até 3 

Gustavo da Silva Motta Até 3 

Joysinett Moraes da Silva Até 3 

Marcelo Goncalves do Amaral Até 4 

Marco Antonio Conejero Até 4 

Murilo Alvarenga Oliveira Até 3 

Sandra Regina Holanda Mariano Até 3 

 

Parágrafo terceiro – O formulário de alinhamento de interesse na pesquisa (Apêndice B) conterá 

um campo para indicação do tema de pesquisa do anteprojeto e dois campos para indicação e ciência 

do docente do PPGA. Todos os docentes do PPGA podem sinalizar o interesse no tema sugerido 

independente da linha de atuação científico-tecnológicas (LACT) guardado o limite de vagas para 

potencial orientação. 

 

Parágrafo quarto – Os docentes do programa serão orientados a receber o contato (eletrônico e/ou 

presencial) dos candidatos para tomar ciência do interesse de pesquisa e no caso de aceitação 

providenciar a assinatura do formulário de alinhamento de interesse na pesquisa (Apêndice B) no 

período de 17/05 a 30/06/2017. Esse período não limita a procura dos candidatos aos docentes, 

contudo a Comissão de Seleção guarda-se no direito de não atuar em possíveis reclamações do não 

atendimento fora deste período. 

 

Parágrafo quinto – O formulário de alinhamento de interesse na pesquisa (Apêndice B) preenchido 
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e assinado pelo candidato e com a assinatura de ciência do(s) docente(s) do PPGA deverá ser 

entregue na coordenação do PPGA até o dia 30/06/2017. A não entrega do formulário dará a 

Comissão de Seleção plenos direitos de indicação dos candidatos aos potenciais orientadores. 

 

Parágrafo sexto – O critério da Comissão de Seleção para indicação dos candidatos que não 

entregaram o formulário de alinhamento de interesse na pesquisa (Apêndice B) no prazo de 

30/06/2017 para as vagas remanescentes irá obedecer aos mesmos critérios utilizados na alocação 

dos candidatos nas disciplinas eletivas. 

 

Parágrafo sétimo – No final do período, caso exista a ausência de indicação do candidato, as vagas 

remanescentes serão distribuídas pela Comissão de Seleção que também fará a designação do 

docente na banca de defesa do anteprojeto do candidato. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Murilo Alvarenga Oliveira 

Coordenador do PPGA 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda - UFF 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE INTERESSE NA LACT 

 

 
 

 

Candidato:________________________________________________________________________________ 

RG nº:_______________________Emissor:_____________CPF nº: ______________________________ 

 

PREFERÊNCIA 1:_____________________________________________________________LACT nº_____ 

 

PREFERÊNCIA 2:_____________________________________________________________LACT nº_____ 

 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com todo o conteúdo exposto no edital vigente de seleção do curso de Mestrado 

Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda. 

 

Local e Data_________________________ - ___/___/___ 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE ALINHAMENTO DE INTERESSE NA PESQUISA 

 

 
 

 

Candidato:________________________________________________________________________________ 

RG nº:_______________________Emissor:_____________CPF nº: ______________________________ 

 

TEMA: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Tendo em vista o interesse no tema de pesquisa e por entender qua há alinhamento nos projetos de pesquisa 

associados ao PPGA, tomo ciência da proposta. 

 

DOCENTE 1 DO PPGA :__________________________________________. Assinatura: ___________________ 

 

DOCENTE 2 DO PPGA :__________________________________________. Assinatura: ___________________ 

 

OBS: A ciência do tema de pesquisa do candidato refere-se somente a distribuição de vagas entre as linhas do 

PPGA e não garante a orientação ao candidato. 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com todo o conteúdo exposto no edital vigente de seleção do curso de Mestrado 

Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda. 

 

Local e Data_________________________ - ___/___/___ 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 

 


