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DETALHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR VISITANTE 

PARA A UAAC PREVISTO NO EDITAL 05/2018 – GR/UFCG PARA ATENDER AO 

PROJETO APROVADO EM RESPOSTA AO EDITAL 05-GR 

 “TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

PARA PESQUISA CIENTÍFICA EM ADMINISTRAÇÃO” 

 

1. Objetivo: 

A contratação de um professor visitante no âmbito do PPGA/UAAC tem três grandes 

objetivos que se inter-relacionam, pautados na melhoria da qualidade da produção acadêmica 

do grupo de discentes e docentes da UAAC. Assim, se propõe a oferecer disciplinas no 

programa de mestrado, direcionadas à pesquisa científica em administração, apoiada no uso 

de softwares de análise de dados quantitativos e qualitativos. Também, objetiva a oferta 

de oficinas de capacitação para discentes e docentes relativas às métodos e temas emergentes 

na pesquisa científica em administração, além do estabelecimento de um programa de tutoria 

presencial de apoio aos discentes na elaboração de seus artigos científicos, frutos das 

disciplinas cursadas no mestrado, envolvendo o auxílio metodológico no desenvolvimento das 

dissertações quando necessário, em comum acordo com os orientadores.  

 

2. Inscrições (de 01 a 11 de fevereiro de 2019) seguem o previsto no Edital PRPG/UFCG 

n° 47/2018 de 13 de Dezembro de 2018, disponível em 

http://posgraduacao.ufcg.edu.br/professor-visitante.html 

 

3. Remuneração e prazo de contrato 

A remuneração do Professor Visitante será equivalente à remuneração de Professor Classe A - 

Adjunto I com dedicação exclusiva - DE. No caso de a vaga vir a ser ocupada por Professor 

DE Inativo, a remuneração será equivalente à de Professor Adjunto sem DE. O prazo de 

contrato é de um ano, podendo ser renovado por igual período, a critério da Unidade 

Acadêmica. 

 

4. Detalhamento da documentação exigida pelo PPGA/UFCG: 

 
a) Requerimento, conforme modelo Anexo II 

b) Cópia legível da Carteira de Identidade, ou outro documento de identidade com validade 

nacional;  

c) Cópia legível do CPF (se o número não constar na carteira de identidade);  

d) Cópia legível do diploma de doutor;  

e) Curriculum vitae ou currículo lattes com documentos comprobatórios, referente ao 

período dos últimos cinco anos (2014-2018);  

e) Uma proposta de trabalho para ser executada em um ano conforme plano previsto no item 7 

deste documento. 

f) Uma proposta de Syllabus para a disciplina prevista neste documento. 

 

 

http://www.ppga.ufcg.edu.br/
http://posgraduacao.ufcg.edu.br/professor-visitante.html
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5. Do Processo Seletivo: 

Para a seleção de candidatos à vaga de Professor Visitante será realizado Processo Seletivo  

simplificado, com duas etapas, podendo ser presencial ou online (via Skype). 

- A primeira etapa constará dos seguintes itens:  

a) Avaliação do currículo. 

b) Análise do Syllabus apresentado para uma disciplina de Tópicos especiais em métodos 

quantitativos e qualitativos para pesquisa científica em administração a ser ministrada 

para o PPGA. 

c) Análise de um Plano de trabalho compatível com as atividades previstas pelo projeto 

aprovado para ser desenvolvido em 12 meses. 

 

- A segunda etapa trata-se de uma entrevista que poderá ser presencial ou online (via Skype).  

6. Critérios de seleção do candidato  

FASE ITEM PESO/Situação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Possuir título de doutor área de Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo; Engenharia da Produção; 

ou estatística. 

Eliminatória 

Ter disponibilidade de dedicação exclusiva ao PPGA/UFCG (40hs). Eliminatória 

Ter domínio de softwares de análise quantitativa OU qualitativa para 

pesquisa em administração. 

Eliminatória 

Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área 

de atuação; 

10% 

Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 

cinco anos na área de Administração Pública e de Empresas, Ciências 

Contábeis e Turismo; 

10% 

Análise do plano de trabalho compatível com as atividades previstas; 30% 

Análise do Syllabus para a disciplina prevista em nível de pós-

graduação; 

20% 

Possuir domínio intermediário-superior do idioma inglês; 10% 

Ter domínio de softwares de análise quantitativa para pesquisa em 

administração. 

10% 

Ter domínio de softwares de análise qualitativa para pesquisa em 

administração. 

10% 

 

2 

Entrevista para verificar disponibilidades do professor, conhecimento 

de softwares de análises para a pesquisa científica, domínio do 

idioma inglês, e propostas para o PPGA/UFCG). 

Classificatória 

 

7. Plano de trabalho a ser executado pelo candidato aprovado: 

  

Relativo à docência em nível de Pós-Graduação  

- Oferta da disciplina eletiva com 60 créditos (semestre 2019_1 e 2019_2): Tópicos especiais 

em métodos quantitativos e qualitativos para pesquisa científica em administração. 

Ementa sugerida (mas não limitada a, pois pode ser adaptada às metodologias e softwares 

que o candidato tenha domínio)  para a disciplina: 

http://www.ppga.ufcg.edu.br/
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✓ Análise quantitativa e técnicas de análise multivariadas aplicadas à pesquisa em 

administração utilizando diversos softwares; 

✓ Construção e validação de escalas para estudos em administração; 

✓ Métricas para monitoramento de interesse online, com uso de softwares; 

✓ Uso de modelagem de equações estruturais; 

✓ Análise qualitativa com utilização de softwares, por exemplo, análise de conteúdo com 

softwares Nvivo, Atlas TI, Iramuteq, ou outros); 

✓ Análise de redes sociais com utilização de softwares (Pajket Software Package, 

UCINET ou outros); 

✓ A metodologia de Estudos de Casos nas novas abordagens metodológicas da 

administração; 

✓ Os métodos semi-quantitativos aplicados aos estudos organizacionais; 

✓ Novidades emergentes nas pesquisas em Administração relacionados as linhas de 

pesquisa do PPGA/UFCG. 

 

Relativo à docência em nível de Graduação  

- Ministrar em 2019, dois mini cursos de apoio a disciplina de Seminários de Projetos de 

Pesquisa cujo foco é prepara os estudantes para a elaboração do TCC. 

 

Relativo a contribuição com a capacitação Discente e Docente em nível da pós-

graduação (Oferta de workshops, oficinas ou minicursos) durante o ano de 2019 (não 

limitada a, pois pode ser adaptada as metodologias e softwares que o candidato tenha 

domínio): 

• Minicurso de escrita científica  

• Workshops de reforço a uso do software R 

• Oficina de Introdução ao Uso do PSPP (versão livre do SPSS) 

• Workshops de Tópicos emergentes na pesquisa em administração: perspectivas 

teóricas e empíricas crescentes nos periódicos científicos internacionais 

• Minicurso e oficinas de técnicas de análise estatística multivariada 

• Oficinas de Introdução a softwares de análises qualitativas 

• Outros minicursos ou oficinas conforme demanda da equipe do PPGA a ser 

combinada com o professor visitante, segundo suas expertises. 

 

Apoio na implantação do Laboratório de análises de Pesquisas em Administração 

PPGA/UFCG (integração aos projetos institucionais): 

- Integração dos grupos de pesquisas e professores da UAAC interessados em desenvolver 

pesquisas com apoio de softwares de análise; 

- Tutorias presenciais para o apoio aos discentes na realização de seus trabalhos de final de 

disciplinas (artigos científicos) e na análise de dados dos trabalhos de campo das dissertações; 

- Identificação de tópicos recentes de pesquisa correlatas a área de concentração do 

PPGA/UFCG para serem indicados aos futuros mestrandos e aos pesquisadores do grupo; 

http://www.ppga.ufcg.edu.br/
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- Orientação aos discentes, em conjunto com seus orientadores,  na escolha do periódico para 

a submissão de seus trabalhos de forma a atender aos requisitos da Capes na avaliação do 

programa, e ao encaixe entre tema/escopo da revista científica. 

 

8. Comissão avaliadora:  

O Processo Seletivo para Professor Visitante será conduzido por comissão composta pelos 

seguintes membros:  

Profa. Dra. Adriana Fumi Chim Miki (Presidente/UFCG/UAAC).  

Profa. Dra. Verônica Macário de Oliveira (Titular/UFCG/UAAC).  

Profa. Dr. Edvan Aguiar (Titular/UFCG/UAAC). 

  

Profa. Dr. Vinicius Farias Moreira (Suplente/UFCG/UAAC).  

Prof. Dra. Suzanne Érica Nobrega Correia (Suplente/UFCG/UAAC).  

Prof. Dra. Maria de Fátima Martins (Suplente/UFCG/UAAC). 

 

9.Cronograma do Processo Seletivo  
 

Período de inscrição presencial ou online 01 a 11/02/2019 

Divulgação das inscrições homologadas 13/02/2019 

Recebimento de recursos referente a inscrições não homologadas, via 

protocolo 

14 a 15/02/2019 

Publicação dos resultados dos recursos referentes a inscrições 18/02/2019 

Etapa 1 – Divulgação da Lista de classificados (as) 19/02/2019 

Etapa 2 – Entrevistas presencial ou via skype 20 e 21/12/2018 

Divulgação da Lista prévia de aprovados na Etapa 2  22/02/2019 

Prazo para recurso interpostos ao resultado 25 e 26/02/2019 

Divulgação da Lista definitiva de aprovados na Etapa 2 - após prazo 

recursal 

28/02/2019 

Homologação e publicação do resultado final 28/02/2019 

 

Campina Grande, PB, 18 de dezembro de 2018 

 

Profa. Dra. Suzanne Érica Corrêa 

Coordenadora Administrativa da UAAC 

Profa. Dra. Adriana Fumi Chim Miki 

Coordenadora do PPGA/UFCG 

 

 

http://www.ppga.ufcg.edu.br/

