
 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Seminário 1 Código:  

Natureza: 

( x ) Obrigatória 

(  ) Optativa 

( ) Semestral      ( ) Anual ( x) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (x) Presencial    () Totalmente EaD(  )..............% EaD* 

CH Total: 45 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

0 

Laboratório 

(LB):0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 45 

Prática Específica 

(PE): 0 

 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Problemas práticos e teóricos no âmbito do processo decisório em organizações. Desafios metodológicos, teóricos e 

empíricos para investigações sobre a tomada de decisão organizacional no que se refere a suas competências 

organizacionais, operações e finanças. Agenda de pesquisa e intervenção sobre processos decisórios organizacionais 

em organizações produtoras de bens e prestadoras de serviços. 

 

Delimitação do tema de pesquisa, apresentação do estado da arte e da taxonomia com foco na problemática. 

Este seminário deverá ocorrer em até 9 meses após a entrada do aluno no programa. 

 

 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1. Problemas práticos e teóricos no âmbito do processo decisório em organizações. 

2. Aspectos metodológicos, teóricos e empíricos envolvidos na investigação delimitada em acordo com a 

natureza do programa. 

3. Agenda de pesquisa da área e delineamento da problemática da pesquisa a ser desenvolvida no âmbito do 

programa. 

4. Delimitação do tema de pesquisa, apresentação do estado da arte e da taxonomia com foco na problemática 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Aprofundar a compreensão teórica e metodológica do campo de estudos sobre a tomada de decisão organizacional no 

que se refere a suas competências organizacionais, operações e finanças de forma a embasar o delineamento da 

problemática que será investigada pelo estudante em sua dissertação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Habilitar os estudantes a reconhecerem as possibilidades de investigação em sua linha de pesquisa; 

2. Aprofundar o entendimento dos desafios metodológicos para a condução de investigações no âmbito do 

PPGOLD; 

3. Dar suporte ao desenvolvimento adequado do problema de pesquisa que será desenvolvido pelo estudante 

em sua dissertação. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida em formato de seminários temáticos contemplando simultaneamente dois aspectos 

centrais: a discussão aprofundada da produção teórica-empírica e metodológica da área de concentração do programa 

e a avaliação e orientação das temáticas de pesquisa redigidas pelos estudantes. 

O aluno deverá finalizar a disciplina com uma apresentação, em formato de seminário, com a presença do orientador 

e outro professor com conhecimento da área de interesse ou um profissional de mercado com notório saber sobre o 

tema em questão. Neste seminário será feito todo o encaminhamento didático-científico para a continuidade da 

pesquisa a ser realizada. Este seminário deverá ocorrer em até 9 meses após a entrada do aluno no programa. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

. 

A nota final será computada com base nos itens: 

 

• 50% Sobre apresentação do seminário 

• 50% Descrição detalhada e justificada do problema de pesquisa a ser desenvolvido pelo estudante em sua 

dissertação. 

 

 

Professor da Disciplina: __________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:__________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

 

 
*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


