EDITAL 2022
PROCESSO SELETIVO PARA TURMA DE 2023 DO CURSO DE
DOUTORADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
A Coordenação de Pós-Graduação em Administração de Empresas (PPGA) da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) divulga as normas para o processo
seletivo da Turma 2023 do curso de Doutorado Acadêmico em Administração de
Empresas.
O curso Doutorado Acadêmico em Administração de Empresas é oferecido desde 1997,
com áreas de concentração em Estratégia, Finanças, Marketing e Organizações. É avaliado
pela CAPES com o conceito 5 e reconhecido pela homologação do parecer CNE/CES nº
487/2018, através da Portaria do MEC nº 609 de 14/03/2019 publicada no D.O. U. nº 52
de 18/03/2019, p. 5.
Poderão participar do processo seletivo todos os portadores de diploma de cursos de Graduação
reconhecidos pelo MEC, e de Mestrado, recomendados pela CAPES, em qualquer área do saber.
Também poderão participar todos os concluintes de Mestrado, desde que comprovem a conclusão
do referido curso em data anterior à matricula acadêmica no Doutorado.
1.

Inscrições

As inscrições estarão abertas no período de 8 de agosto a 31 de outubro de 2022. Para se inscrever
será necessário:
•
•

Preencher a ficha de inscrição pelo link http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos/
Anexar na ficha:
✓ CV Lattes atualizado (https://lattes.cnpq.br/);
✓ Histórico de graduação;
✓ Histórico de mestrado;
✓ Projeto de tese aceito para inscrição e assinado por um docente do curso;
✓ Duas Cartas de Recomendação, disponibilizadas na ficha de inscrição;
✓ Resultado do Teste ANPAD (https://testeanpad.org.br/) ou resultado do GMAT
(www.mba.com).

Observações:
 Teste ANPAD:
Somente serão aceitos resultados do Teste ANPAD de provas realizadas em um prazo
máximo de três anos antes da inscrição no processo seletivo.
Recomenda-se o Teste ANPAD – Orientação Acadêmica, que tem como objetivos
específicos avaliar: a capacidade de análise e interpretação de textos em língua portuguesa

e em língua estrangeira; a capacidade de raciocínio lógico e matemática; e a capacidade de
inferência e análise de um argumento ou suposição. Para mais informações
https://testeanpad.org.br/prova/academica.
 GMAT:
Somente serão aceitos resultados do GMAT de provas realizadas em um prazo máximo de
cinco anos antes da inscrição no processo seletivo.
O exame GMAT é um teste que objetiva comprovar habilidades de resolução de problemas
e de raciocínio crítico.
 Projeto de Tese:
Para ser considerado, o projeto de tese anexado à ficha de inscrição deverá conter na
primeira folha a assinatura de um docente do curso, informando que o projeto foi aceito
para o processo seletivo. Os interesses de pesquisa e contato dos docentes credenciados
estão listados no Anexo I deste edital.
2. Processo Seletivo
O processo seletivo será feito em duas etapas:
•
•

Etapa 1: análise documental (CV Lattes, históricos de graduação e de mestrado, projeto
de tese, cartas de recomendação e resultado do Teste ANPAD ou GMAT);
Etapa 2: entrevista para os selecionados na Etapa 1.

O resultado de cada etapa será divulgado pelo Sistema de Inscrição. Ao final processo seletivo,
estima-se a aprovação de até 15 candidatos.
3. Cronograma Previsto
▪
▪
▪
▪
▪

Inscrições: de agosto a outubro
Divulgação do resultado da Etapa 1: 1ª semana de novembro
Entrevistas: 2ª semana de novembro
Resultado da Etapa 2: 3ª semana de novembro
Envio da Carta de Aceitação para os aprovados: terceira semana de novembro

4. Matricula no Curso
A matricula no curso de doutorado da PUC-Rio será feita pela Diretoria de Admissão e Registro
da PUC-Rio (DAR). O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá acompanhar o processo de matricula
pelo Sistema de Inscrição. Após a divulgação da aprovação no processo seletivo, a DAR solicitará
que seja anexada a seguinte documentação:
✓
✓
✓
✓

Certidão de nascimento ou casamento;
Diploma de graduação;
Histórico escolar de graduação;
Histórico escolar de mestrado.

Após a finalização da matricula, a secretaria encaminhará e-mail para o discente com informações
sobre a matricula em disciplinas do primeiro período do curso e demais informações acadêmicas.
5.

Valores e Possibilidade de Bolsas

A PUC-Rio cobra seis mensalidades a cada semestre letivo. O valor da mensalidade é calculado
multiplicando-se o valor mensal do crédito pelo número de créditos cursados no semestre letivo.
O valor do crédito é divulgado anualmente no link https://www.pucrio.br/ensinopesq/ccpg/bolsas.html (ver valor do Centro de Ciências Sociais – CCS).
Os discentes com disponibilidade integral ao curso de doutoradado serão indicados para bolsa
VRAc (Vice-Reitoria Acadêmica) que concede isenção total da mensalidade e poderão solicitar
bolsa de agência de fomento do CNPq ou da CAPES a partir do 2º ano de curso. Os discentes
com disponibilidade parcial, poderão ser indicados para a bolsa de isenção VRAc ou Capes/Prosuc
II (Taxas).
A indicação de alocação de bolsas é feita pela Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação
com base nos seguintes critérios: número de bolsas disponíveis, classificação no processo seletivo
e desempenho acadêmico a cada semestre do curso.
6. Sobre o Curso de Doutorado em Administração de Empresas da PUC-Rio
O curso busca formar líderes em ensino e pesquisa do fenômeno administrativo que possam
efetivamente contribuir para o avanço do conhecimento em Administração. Tem por base:
•

Forte base metodológica, reconhecendo a pluralidade de paradigmas e métodos
utilizados pela Administração, provenientes de diversas áreas do saber;

•

•

Ênfase na filiação do aluno aos núcleos e às linhas de pesquisa do Programa de PósGraduação em Administração de Empresas, possibilitando a visibilidade de sua
contribuição ao conhecimento científico;
Ênfase na produção científica e técnica dos alunos no decorrer do curso.

6.1. Carga Horária, Prazo de Conclusão e Horário das Aulas
O curso tem carga horária de 540 horas e duração máxima de 48 meses, a partir da matricula inicial
no curso. As aulas, com início em março, são oferecidas nos horários de 13h às 16h e de 16h às
a19h, em até quatro dias na semana.
6.2. Áreas de Concentração
As áreas de concentração são: Estratégia, Finanças, Marketing e Organizações.
6.3. Total de Créditos Exigidos
É exigido que o aluno cumpra um mínimo de 36 (trinta e seis) créditos, assim distribuídos:
Módulo

Total de Disciplinas

Módulo Básico
Módulo Metodológico
Módulo da Área
Módulo de Pesquisa de Tese
Exame de Qualificação
Tese de Doutorado
Informações sobre as
rio.br/curso/doutorado/.

disciplinas

4
5
2
1
1
1
estão

disponíveis

Total de
Créditos
12
15
6
3
0
0
no

link

https://iag.puc-

6.4. Requisitos para a Obtenção do Título de Doutor
São condições para a obtenção do título de Doutor:
✓ Cumprir os 36 (trinta e seis) créditos mínimos exigidos;
✓ Comprovar proficiência em segunda língua estrangeira, a ser escolhida entre alemão,
espanhol, francês ou italiano. O Teste ANPAD e o GMAT são considerados para a
proficiência em inglês;
✓ Ser aprovado na disciplina ADM 3100 – Exame de Qualificação;
✓ Ser aprovado na apresentação da defesa da tese;
✓ Entregar a versão final da tese aprovada pela Banca Examinadora.

7.
•
•
•
•
•
•

Contatos
Coordenadora de Pós-Graduação: Profa. Alessandra Costa (alessandra.costa@iag.puc-rio.br)
Coordenador Adjunto de Pós-Graduação: Prof. Marcus Hemais (marcus.hemais@iag.pucrio.br)
Secretárias: Gisele Notari (gisele.notari@iag.puc-rio.br) e Teresa Campos (mtsac@iag.puc-rio.br)
Horário de Atendimento: segunda a sexta, de 13h às 19h
Telefone: (21) 2138-9220
E-mail: mestradoacadêmico@iag.puc-rio.br
Site: https://iag.puc-rio.br/curso/mestrado-academico/

Anexo I - Docentes Orientadores e Interesses de Pesquisa
Alessandra Baiocchi Antunes Corrêa (Doutora pela PUC-Rio)
abaiocchi@puc-rio.br

Interesses de Pesquisa
- Marketing para Arte, Cultura e Entretenimento
- Marketing de Experiências
- Indústrias criativas e seu impacto nas cidades
- Branding cultural de cidades.
Alessandra de Sá Mello da Costa (Doutora pela FGV/EBAPE)
alessandra.costa@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Comunicação, identidade e discursos organizacionais: Sensemaking e storyteling nas/das
organizações
- História, memória e organizações. História e memória empresarial Pensamento social
brasileiro e organizações.
- Teorias organizacionais: perspectivas reflexivas sobre as organizações e a dinâmica;
organizacional; novas epistemologias e perspectivas críticas para compreensão das
organizações.
Ana Heloisa da Costa Lemos (Doutora pelo IUPERJ)
aheloisa@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Relações de trabalho contemporâneas e seus impactos na intensificação e precarização do
trabalho; no sentido atribuído ao trabalho; nas carreiras e no conflito trabalho-família.

- Estudos de Carreiras: carreira e diversidade; carreira e família; carreira e identidade;
carreira e centralidade do trabalho; carreiras marginalizadas; carreiras tardias; carreiras e
estudos organizacionais; carreiras e condicionantes sociais; novas carreiras.
Antonio Carlos Figueiredo Pinto (Doutor pela FGV)
figueiredo@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Derivativos
- Mercados financeiros e investimentos
- Administração de Carteiras
Carlos De Lamare Bastian Pinto (Doutor pela PUC-Rio)
carlos.bastian@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Finanças corporativas
- Processos estocásticos em avaliação de projetos
- Valuation do agronegócio
- Opções reais em infraestrutura e energia
Fabio de Oliveira Paula (Doutor pela PUC-Rio)
fabioop@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Gestão de tecnologia e inovação
- Estratégias competitivas e colaborativas
- Desempenho de Empresas
Flávia de Souza Costa Neves Cavazotte (Doutora pela Virginia Commonwealth University)
flavia.cavazotte@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
-

Liderança nas organizações
Diversidade - cultural, de gênero e geracional
Qualidade de vida no trabalho: stress, burnout
Implicações de novas tecnologias sobre as relações de trabalho e o bem-estar no
trabalho

Jorge Brantes Ferreira (Doutor pela UFRJ/COPPEAD)
jorge.brantes@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Comportamento do consumidor e difusão de inovações
- Customer relationship management (CRM)
- Marketing na Internet e em novas mídias
Jorge Ferreira da Silva (Doutor pela PUC-Rio)
shopshop@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Estratégias competitivas, colaborativas, coalinhamento, ambiente e desempenho
- Engenharia de marketing
Leonardo Lima Gomes (Doutor pela PUC-Rio)
leonardolima@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
-

Finanças de Criptomoedas
Finanças da energia
Opções reais
Blockchain Economics

Luís Alexandre Grubits de Paula Pessôa (Doutor pela UPM)
lpessoa@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
-

Cultura, consumo e significação
Comportamento do consumidor
Comunicação integrada de marketing
Análise Semiótica dos discursos corporativo, publicitário e do consumidor

Luiz Eduardo Teixeira Brandão (Doutor pela PUC-Rio)
brandao@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:

- Valuation e análise de risco
- Decisão de investimento com incerteza e flexibilidade gerencial
- Avaliação de projetos de infraestrutura
Marcelo Cabús Klötzle (Doutor pela Universidade Católica de Eichstatt)
klotzle@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Finanças comportamentais
- Econometria financeira
- Finanças internacionais
- Administração de carteiras
Marcos Cohen (Doutor pela PUC-Rio)
mcohen@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Estratégias colaborativas para empresas e entidades sem fins lucrativos
- Desenvolvimento sustentável e gestão ambiental
Marcus Wilcox Hemais (Doutor pela UFRJ/COPPEAD)
marcus.hemais@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
-

Pós-colonialismo/Decolonialismo
Teorizações sobre a Base da Pirâmide
Comportamento de consumidores de baixa renda
Consumerismo/proteção do consumidor

Patrícia Amélia Tomei (Doutora pela USP)
patomei@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
-

Cultura organizacional e o papel dos valores nas práticas e comportamentos
Dimensões esquecidas das organizações: o medo de errar, a inveja, a confiança
Resiliência individual e organizacional
Comportamento organizacional

Renata Peregrino de Brito (Doutora pela FGV)
renata.brito@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Estratégias de adaptação em ambientes dinâmicos e desenvolvimento de capacidades
- Adaptação a mudanças climáticas e variáveis da percepção de risco e respostas
estratégicas
- Criação e apropriação de valor, colaboração e competitividade na interface entre
empresas e na relação com stakeholders
Sandra Regina da Rocha Pinto (Doutora pela PUC-Rio)
sanpin@iag.puc-rio.br
Interesses de Pesquisa:
- Gestão de competências e do conhecimento organizacional; aprendizagem
organizacional
- Fatores intervenientes em estruturas e processos organizacionais;
- Formação de competências coletivas em rotinas organizacionais;
- Mudança e inovação nas organizações

