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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E 

CONTÁBEIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 02/2018 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTE 

COLABORADOR JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

1) Área de concentração: Gestão Organizacional 

 

2) Linhas de pesquisa: Organizações, Mercado e Trabalho e Tecnologias Gerenciais 

 

3) Vagas: 02 (duas) vagas, sendo uma em cada linha de pesquisa. 

 

4) Critérios mínimos para participar da seleção: 

a) ser docente efetivo da Universidade Federal do Rio Grande - FURG; 

b) ser professor do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, com 

atuação na área de Administração; 

c) possuir publicações qualificadas na Área de Administração, conforme Qualis da área;  

d) ter sob a sua responsabilidade projeto de pesquisa institucionalizado que seja 

condizente com a proposta do PPGA e com a linha de pesquisa em que vai atuar; 

e) propor disciplina vinculada ao Programa, podendo ser disciplina já existente no 

PPGA. 

 

5) Procedimentos para inscrição no processo seletivo: 

Para requerer sua inscrição, o docente deverá encaminhar à secretaria do PPGA, via 

protocolo da Universidade, os seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição1 para processo seletivo endereçada à Coordenação do Programa; 

b. Currículo Lattes, documentado, considerando o período 2016-20182; 

c. Ficha de pontuação da produção científica1 no período2016-20183; 

d. Projeto de pesquisa no campo da Administração com o número de registro da 

PROPESP; 

e. Plano de trabalho que demonstre articulação com o campo da Administração, 

                                                           
1 Disponível no site http://www.ppga.furg.br/ 
2 Os artigos ainda não publicados, mas aceitos ou aguardando publicação (prelo), serão pontuados, desde que 

apresentados na documentação a sua comprovação. 
3 No item “Produção Intelectual” só poderão ser lançadas produções em periódicos da área da Administração, 

considerando a listagem Qualis – Classificações de Periódicos Quadriênio 2013-2016. 
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incluindo a disciplina que se propõe a ministrar; e 

f. Declaração da disponibilidade de carga-horária para o Programa e para ministrar 

disciplinas imprescindíveis à formação da administração, indicadas pelo colegiado do 

Programa. 

 

6) Vagas: 

02 vagas. 

O critério de seleção será o atendimento aos critérios listados no item 4 deste edital e a 

pontuação auferida na ficha de pontuação da produção científica no período 2016-2018. 

Serão credenciados os docentes que apresentarem a maior pontuação em cada uma das 

duas linhas de pesquisa do Programa. 

 

7) Período de inscrições: 26/03/2018 até 02/04/2018 

 

8) Resultado: até 05/04/2018, no site do curso. 

 

 

Contatos: 

ppga.coordenacao@furg.br 

 

 

 

Rio Grande, 26 de março de 2018. 

 

 

 

 

 Profa. Dra. Lívia Castro D´Avila 

Coordenadora do PPGA 

 

  

  


