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CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

Curso de pós-graduação autorizado e reconhecido pela CAPES/MEC desde 27/03/2014,  stricto sensu 
obtendo junto à Área de Avaliação 'Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo' o 
conceito 3 (2016).

 Nível: Mestrado
 Modalidade: Profissional
 Regime de oferta: Presencial
 Regime acadêmico: Semestral
 Turno: Noturno 
 Dedicação: Parcial - possibilita conciliar estudos e atividades profissionais
 Duração: 24 meses
 Curso gratuito: somente taxas regimentais (inscrição, proficiência em língua estrangeira, taxas 

de inscrição em eventos/cursos  houver)quando
 Título: Mestre em Administração

LINHAS DE PESQUISA

ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE: esta linha de pesquisa tem como foco de estudo as práticas 
administrativas das organizações e o diagnóstico estratégico, bem como suas dinâmicas competitivas e 
cooperativas. Analisa-se ainda a interpretação dos cenários, a evolução do potencial competitivo, da inovação e a 
estratégia e tomada de decisão.

SUSTENTABILIDADE: esta linha tem como foco de estudo os conceitos e práticas de gestão ambiental, 
os investimentos e o tratamento contábil de organizações na cadeia de valor do agronegócio. Adicionalmente, 
estuda-se a sustentabilidade dos empreendimentos no contexto da inovação da competitividade.

O QUE É O MESTRADO NA MODALIDADE PROFISSIONAL?
A Portaria nº 60/2019-CAPES prevê como objetivos dos cursos de mestrado profissionais:
 I - capacitar profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e transformadoras dos 

processos de trabalho, visando atender às demandas sociais, econômicas e organizacionais dos 
diversos setores da economia;

 II - transferir conhecimento para a sociedade de forma a atender às demandas sociais e econômicas, 
com vistas ao desenvolvimento nacional, regional e local;

 III - contribuir para agregação de conhecimentos de forma a impulsionar o aumento da produtividade 
em empresas, organizações públicas e privadas;

 IV - atentar aos processos e procedimentos de inovação, seja em atividades industriais geradoras de 
produtos, quanto na organização de serviços públicos ou privados.

REQUISITOS PARA CONCLUSÃO
 Total de 40 créditos do curso (600 horas), sendo 26 créditos em disciplinas e 14 créditos atribuídos 

na defesa da dissertação
 Proficiência em inglês durante o 1º ano do curso
 Atividades complementares
 Qualificação e Defesa da Dissertação

DIFERENCIAIS PARA FORMAÇÃO
 Experiências em Projetos de Extensão Universitária
 Experiências em Consultoria Empresarial
 Possibilidade de realizar Estágio de Docência
 Possibilidade de realizar Mobilidade Internacional de curta duração

Disciplinas ELETIVAS para escolha de 06 créditos a cumprir  Créditos   Carga Horária  
Linha de Pesquisa: Estratégia e competitividade  

Gestão estratégica e análise econômica nas organizações  2   30h  
Gestão de ativos intangíveis 

    
2 

  
30h

 
 Avaliação de desempenho multicritério p/ apoio à decisão

    
2 

  
30h

 
Strategic Planning

     
2

  
30h

 Linha de Pesquisa: Sustentabilidade
  Sustentabilidade em Cadeias de Suprimento

    
2 

  
30h

 Gestão da inovação e tecnologia 
   

2 
  

30h
 Innovation for Sustainaility

    
1

  
15h

 

Disciplinas OBRIGATÓRIAS = 20 créditos
   

Créditos
  

Carga Horária
 

Estudos de Viabilidade em Projetos Ambientais
  

2 
  

30h
 

Cenários Estratégicos e Competitivos 
   

2
  

30h
 

Métodos qualitativos de pesquisa 
    

2 
  

30h
 

Métodos quantitativos de pesquisa 
   

2 
  

30h
 

Gestão ambiental e organizacional 
   

2 
  

30h
 

Estratégia e tomada de decisão
    

2 
  

30h
 

Seminário de Trabalho Técnico-Científico
   

2 
  

30h
 

Oficina I: Atividades de Intervenção nas Organizações  2   30h  

Oficina II: Atividades de Intervenção nas Organizações  2   30h  

Estatística Aplicada à Administração com o uso de SPSS  1   15h  
Gestão de Projetos      1   15h  
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