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PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU 

2º SEMESTRE DE 2017 

 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

DOUTORADO  

 

1 PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

A prova de conhecimento específico é.  

 de caráter eliminatória  

 consiste em questões dissertativas e, eventualmente, o aluno poderá receber textos 

complementares no ato da prova para examiná-los. 

 A escolha da linha de pesquisa é feita no ato da prova, assim, o candidato somente 

responderá as questões da linha escolhida. 

 

1.1 BIBLIOGRAFIA. 

 

Linha Finanças Estratégicas 
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W; JAFFE, J. F.  
Administração financeira: corporate finance. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 2002. 
 
Linha Recursos e Desenvolvimento Empresarial 
HITT, M.; IRELAND, R. D.; HOSKINSSON.  
Administração estratégica. 2 ed. São Paulo: CENCAGE Learning, 2008. (Caps. 2, 3, 5 e 9) 

 
Linha Gestão Humana e Social nas Organizações 
BERTERO, C. O.; VASCONCELOS, F. C.; BINDER, M. P.; WOOD Jr., T. 
Produção científica brasileira em administração na década de 2000. RAE - Revista de 
Administração de Empresas, v.53, p.12-20, 2013.   
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v53n1/v53n1a02.pdf>. 
 

DIAS, S. M. R. C.; PATRUS, R.; MAGALHÃES, Y. T.  
Quem ensina um professor a ser orientador? Proposta de um modelo de orientação de 
monografias, dissertações e teses. Administração: Ensino e Pesquisa, v.12, n.4, p.697-721, 2011.  
Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/31410/quem-ensina-um-professor-a-ser-
orientador--proposta-de-um-modelo-de-orientacao-de-monografias--dissertacoes-e-teses>. 
 
SERRA, F. A. R.; FIATES, G. G.; FERREIRA, M. P.  
Publicar é difícil ou faltam competências? O desafio de pesquisar e publicar em revistas científicas 
na visão de editores e revisores internacionais. RAM – Revista de Administração Mackenzie, v.9, 
n.4, p.32-55, 2008.  Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ram/v9n4/v9n4a04.pdf>.  
 
WHETTEN, D. A. O que constitui uma contribuição teórica? RAE - Revista de Administração de 
Empresas, v.43, p.69-73, 2003.  Disponível em: 
<http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75902003000300006.pdf>.  
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Atenção: Não será permitida a utilização de nenhum material (livros, doutrinas, legislação) para a 

realização da prova escrita. Não será permitida vista de prova. A decisão da comissão de seleção 

é soberana, dela não cabendo recurso.  

 

2 PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA  

 

O teste de proficiência consiste na tradução de um texto na língua escolhida dentro do rol de opções 

determinado pelo Programa. 

 

2.1 OPÇÕES DE LÍNGUAS 

 

 A prova proficiência é classificatória  

 1ª Proficiência: Inglês 

 Observação: no dia 13/05 poderão realizar o exame da 2ª Proficiência 

quem teve aproveitado sua proficiência do Mestrado. 

 2ª Proficiência - Espanhol ou Francês (Classificatório) – 15/05/2017 - 9:30-11h.  

 

Atenção:  

 

 Será permitido o uso de um único exemplar de dicionário totalmente unilíngue convencional, 

não eletrônico e sem glossário com palavras em Português. Não será permitida vista de 

prova. 

 

 Após a inscrição, não será permitida mudança de opção da língua estrangeira.  

 

2.2 CERTIFICADOS ACEITOS 

 

Para o Curso de Doutorado, poderá ser aproveitado o exame de proficiência da língua estrangeira 

realizado para o Curso de Mestrado, sem restrição de prazo. 

O exame de proficiência é realizado uma vez por semestre, pelo Mackenzie Language Center (MLC) 

da UPM, e tem validade de 5 (cinco) anos, não sendo aceitos quaisquer outros certificados de 

proficiência em língua estrangeira.  

 

4 – ENTREVISTA  

 

As entrevistas serão agendadas pelo programa conforme cronograma apresentado em 

edital, após a divulgação da lista dos convocados no site. 

 

5 - PRÉ-PROJETO 

 

Não é obrigatória a entrega de Pré-Projeto. 

 

ENCONTRO PARA TIRAR DÚVIDAS 
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Encontro com interessados em participar do Processo Seletivo, para tirar dúvidas sobre o 
curso de doutorado do Programa e as Linhas de Pesquisa, será dia 26/04/2017 – 19h – 
local a ser informado. Os interessados devem se inscrever via fone (11-21148597) ou e-
mail (adm.pos@mackenzie.br).  

mailto:adm.pos@mackenzie.br

