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SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2021.2)

 

A Universidade Federal de Campina Grande em conformidade com o
Regimento Stricto Sensu da Pós-Graduação da UFCG e a Coordenação do
Programa de Pós-graduação em Administração tornam público, para
conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar
disciplinas eletivas como aluno especial do referido Programa, nos termos
estabelecidos neste Edital.

 

I - DA INSCRIÇÃO

1. As inscrições para a seleção de interessados em cursar disciplinas eletivas
como aluno especial do Programa de Pós-graduação em Administração estarão
abertas no período de 07 a 09 de julho de 2021, através do Sistema
SEI: https://sei.ufcg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 Opção de processo:
Pós-graduação: aluno especial.

1.1 Informações para solicitação de cadastro no sistema SEI podem ser
encontrados em https://pra.ufcg.edu.br/noticias/126-comunicado-procedimento-
para-ativacao-de-usuarios-externos-no-modulo-de-peticionamento-do-sei-
ufcg.html. O usuário externo (SEI) pode demorar até 48 horas para ser ativado. 

1.2 O protocolo da UFCG funciona até as 17:30 para encaminhamento de
processos eletrônicos via SEI.

2. Os interessados em cursar disciplinas eletivas, como aluno especial do
Programa de Pós-Graduação em Administração – modalidade mestrado
acadêmico, poderão solicitar inscrição em disciplinas dentre as oferecidas no
segundo semestre de 2021, observando que cada aluno somente poderá cursar
um máximo de 12 (doze) créditos de disciplinas eletivas do Mestrado em
Administração.

3. Os interessados também terão ciência que o abandono da disciplina em curso
gerará reprovação e consequente desligamento do Programa, conforme
determina o Art. 52 do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-
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Graduação Stricto Sensu da UFCG.

4. Poderão inscrever-se como candidatos os Graduados em Administração ou
outros cursos, a critério da Coordenação do Programa, ou, em casos
excepcionais, aluno da Graduação da UFCG, que tenha cursado um mínimo de
80% dos créditos exigidos para a integralização do curso de graduação.

 5. O aluno especial não está vinculado ao Mestrado em Administração, de
acordo com o regimento do PPGA/UFCG, não recebendo assim número de
matrícula deste Mestrado da Universidade Federal de Campina Grande.

6. É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição para aluno
especial obtido na página do Programa http://ppga.ufcg.edu.br/index.php?
title=Formul%C3%A1rios no menu “Formulários – Requerimento inscrição
seleção Aluno Especial. O requerimento de Inscrição deverá ser
acompanhado dos seguintes documentos digitalizados:

a) Foto cópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso que
deverá ser substituído no ato de efetivação da matrícula, ou comprovante de ter
cursado 80% do curso de graduação na UFCG.

b) Curriculum (CV Lattes).

c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação.

d) Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor (frente), Certificado de
Reservista (para o sexo masculino) e da Certidão de Casamento em caso de
mudança do nome.

7. Juntamente com o Requerimento de Inscrição o candidato deverá apresentar
uma carta de intenções (máximo com duas páginas, digitadas em espaço 1,5,
fonte Times New Roman, corpo 12, papel A4, margens 3 cm), na qual
apresentará os motivos pelos quais se interessa em cursar a(s) disciplina(s).
Podem ser anexados documentos que comprovem o(s) motivo(s) exposto(s) na
carta de intenções.

8. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de
seleção se houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição.

 

II - DA SELEÇÃO

O Colegiado do Programa, no ato da seleção, levará em consideração os
motivos apresentados na carta de intenções e as ações
profissionais/acadêmicas do candidato relativos à disciplina solicitada e/ou área
do mestrado. A permissão da matrícula em disciplinas isoladas será concedida,
após apreciação do Colegiado.

 

III - DAS VAGAS

As vagas oferecidas para alunos especiais são decorrentes do não
preenchimento pelos alunos regulares, sendo, portanto, oferecidas a quantidade
de vagas para cada uma das disciplinas demostradas a seguir:

 

1. DISCIPLINA: NEGOCIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Dia e Horário: Segunda-feira das 16 às 20h - CRÉDITOS: 04 HORAS AULA: 60
h-a
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Ministrante: Dra. Vanessa  Batista Schramm

EMENTA: Conflitos: conceitos; atores envolvidos; categorização de conflitos;
conflitos sociais e ambientais. Desenvolvimento e Confitos Sociais e
Ambientais; Políticas Públicas e Conflitos Sociais e Ambientais; O papel e
influências das corporações na geração dos confitos sociais e ambientais;
Resolução de Conflitos: negociação; instrumentos para resolução de conflitos;
aplicações do GMCR (Graph Model for Conflict Resolution). Resolução de
Conflitos Sociais e Ambientais

VAGAS: 05

 

2. DISCIPLINA: GESTÃO SOCIAL E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

Dia e Horário: Quinta-feira das 08 às 12h - CRÉDITOS: 04 HORAS AULA: 60 h-
a

Ministrante: Dra. Patrícia Trindade Caldas

EMENTA: Conceitos fundamentais e panorama atual do terceiro setor; Desafios
da gestão de ONGs para o século XXI; Direito para organizações da sociedade
civil de caráter público Importância da contabilidade e finanças na transparência
das organizações do terceiro setor; Gestão estratégica: do planejamento à
avaliação dos resultados Planejamento de comunicação em organizações do
terceiro setor: conceitos e práticas; Gestão do voluntariado; Desenvolvimento
Institucional.

VAGAS: 10

 

3. DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS: CICLO E MODELOS DE ANÁLISES

Dia e Horário: Sexta-feira das 14 às 18h     CRÉDITOS: 04 HORAS AULA: 60 h-
a

Ministrante: Dr. Alex Bruno Ferreira M. do Nascimento

EMENTA: Ciclos das políticas públicas; Modelos de análises de formação de
agenda; Processos decisórios, Policy Makers e Veto-players; Instituições e
atores no contexto das políticas públicas; modelos de análises de políticas
públicas: positivismo e póspositivismo; o uso de indicadores na análise e
avaliação de impacto das políticas públicas.

VAGAS: 10

 

4. DISCIPLINA: MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA EM
ADMINISTRAÇÃO

Dia e Horário: Quarta-feira das 10 às 12h    CRÉDITOS: 02 HORAS AULA: 30 h-
a

Ministrante: Dra. Adriana Fumi Chim Miki

EMENTA: O debate contemporâneo em pesquisa qualitativa. Princípios,
conceitos e delineamento da pesquisa qualitativa. Estratégias de pesquisa
qualitativa: pesquisa documental, estudo de caso qualitativo, etnografia,
história de vida e história oral, pesquisa-ação, grounded-theory. Procedimentos
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para coleta de dados: estudo documental, observação, entrevistas, grupo focal.
Interpretação e análise de dados qualitativos. Redação e estilo de relatório na
pesquisa qualitativa.

VAGAS: 15

 

5. DISCIPLINA: GESTÃO DA INOVAÇÃO

Dia e Horário:  Quarta-feira das 08 às 10h   CRÉDITOS: 02 HORAS AULA: 30 h-
a

Ministrante: Dra. Linda Jéssica de Montreuil Carmona

EMENTA: Conceitos de ciência, tecnologia e inovação. Descoberta, inovação e
invenção. Tipologias de inovação. Cultura e clima organizacional para a
inovação. Principais modelos e processos de gestão da inovação. Inovação nas
micro e pequenas empresas. Inovação em serviços. Inovação e
sustentabilidade: ecoinovação, inovação social e frugal. Fatores promotores e
desafios da inovação. Estratégias e práticas de apoio à gestão da inovação.
Mensuração da inovação: indicadores e metodologias. Relação da inovação e o
desempenho organizacional e social.

VAGAS: 10

 

IV – DO RESULTADO

O resultado após deliberação pelo Colegiado de Curso será publicado na
webpage do PPGA (http://ppga.ufcg.edu.br/) no dia 16 de julho de 2021.

 

IV – DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS

Os candidatos selecionados para as vagas de Aluno especial 2021.2 deverão
enviar, até o dia 20 de julho de 2021, uma foto 3x4 (em formato jpg ou jpeg)
para o e-mail: sec.mestrado.adm@ufcg.edu.br, para fins de cadastramento, que,
juntamente com a matrícula será realizado pela secretaria deste Programa.

 

O início das aulas será dia 02 de agosto de 2021, podendo ser na modalidade
on-line através de plataformas como o Google Meet, ou presencial, caso a UFCG
retorne as atividades presenciais. No primeiro caso citado, o professor
responsável pela disciplina ofertada se encarregará de enviar os links de suas
aulas para os e-mails fornecidos na inscrição. A Frequência mínima exigida é de
80%.

 

Campina Grande, 01 de julho de 2021.

 

Profa. Dra. Kettrin Farias Bem Maracajá

Coordenadora do PPGA/UFCG

Documento assinado eletronicamente por KETTRIN FARIAS BEM
MARACAJA, COORDENADOR DE POS-GRADUACAO, em 01/07/2021, às
18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput,
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da Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufcg.edu.br/autenticidade, informando o código verificador
1596399 e o código CRC 2451E24A.

 

Referência: Processo nº 23096.041012/2021-19 SEI nº 1596399
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