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FREITAS RICHID GRIMBERG Siape nº 0360641, Professor Associado II, 
lotada e em exercício no Instituto de Psicologia, no período de 06/05/2014 
a 09/05/2014,  para participar do XV SIMPOSIO DE PESQUISA E 
INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DA ANPEPP. Em Bento Gonçalves-RS.

CENTRO DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃFACULDADE DE ADMINISTRAFACULDADE DE ADMINISTRA O ÇÃÇÃ
E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

O Diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Professor Angelo Maia Cister, no uso de suas 
atribuições delegadas pelo Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

União nº 135 de 16/07/2013, 
Resolve tornar pública a composição da Banca Julgadora do Concurso 

Público de provas e títulos para a vaga MS021 de Professor Adjunto, regime 
40h de dedicação exclusiva, do Curso de Biblioteconomia e Gestão de 
Unidades de Informação, setor: Comunicação Empresarial, consoante 
Edital nº460, de 23 de dezembro de 2013.
Membros Efetivos:

Membros Suplentes:

O candidato cuja inscrição foi homologada terá o prazo máximo de 
10 (dez dias), a contar da data da publicação da presente Banca no Boletim da UFRJ, 
para protocolar requerimento de impugnação, do todo ou parte, da composição da 
Comissão Julgadora.
Secretárias:

INSTITUTO COPPEAD 
DE ADMINISTRAÇÃDE ADMINISTRADE ADMINISTRA OÇÃÇÃ

EDITAL Nº 63

Seleção para o Programa de Doutorado em Administração

Com o presente edital, o Instituto COPPEAD de Administração (doravante 
COPPEAD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) faz saber aos 
interessados que estarão abertas as inscrições ao Concurso de Admissão ao 
Doutorado em Administração, em regime de tempo integral, para ingresso em 2015.
1. Inscrições 
1.1 As inscrições estarão abertas no período de 05/05/2014 a 30/09/2014 e 
deverão ser realizadas somente pela Internet no sítio do COPPEAD em 

1.2 No ato da inscrição o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição 

doutorado. A indicação do tema constitui um compromisso do candidato de elaborar 
sua tese de doutorado no tema indicado.
1.3 Não serão aceitas inscrições nos casos de não preenchimento dos campos 
obrigatórios do Formulário de Inscrição e/ou quando o envio do formulário ocorrer 
após o dia 30/09/2014, até às 24:00 horas, horário de Brasília.
2. Vagas disponíveis por tema de pesquisa para orientação de tese
TEMAS DE PESQUISA OFERECIDAS PARA 2015
TOTAL DE 28 VAGAS
Administração da Informação
Aplicações de Soft Computing em Logística e SCM
Big Data
Comportamento do Consumidor
Estratégia de Operações
E st ra tég i a  E mpres ar ia l ,  Ges tã o  do  C res cimen to  Co rporat ivo  e 

Mudança Organizacional
Estratégia, Inovação e Mídias Digitais
Estratégias Globais
Finanças e Controle Gerencial
Gerencia de Compras e Fornecimento
Gestão da Inovação / Escolha de Tecnologia
Gestão Pública
Infraestrutura Logística
Inovação em Serviços
Macroeconomia / Conjuntura Brasileira e Internacional
Marketing Esportivo
Mercado de Capitais e Finanças Corporativas
Modelagem Econométrica de Séries Temporais em Finanças
Negócios Internacionais
Operações de Serviços em Organizações de Saúde
Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde e de Organizações do Setor de Saúde
3. Processo Seletivo
3.1 O candidato deverá se submeter ao teste da ANPAD (Associação 
Nacional  dos Programas de Pós-Graduação  em Administr ação) ou 
GMAT (Graduate Management Admission Test). Serão aceitos resultados 
obtidos nos testes realizados nos anos 2012, 2013 e 2014. Inscrições e informações 

3.2 O candidato deverá se submeter ao teste TOEFL de proficiência em 
língua inglesa. Serão aceitos resultados obtidos nos testes realizados nos 

alternativos (como o IELTS e o Cambridge-CAE) poderão ser apresentados 
por conta e risco do candidato, sendo sua pontuação analisada caso a caso pela 
comissão de avaliação.
3.3 Candidatos não-proficientes em português deverão se submeter 
adicionalmente  ao teste CELPE-BRAS para comprovar capacidade, 
no nível avançado (maiores informações em http://portal.mec.gov.br), de assistir 
às aulas, defender a tese de doutorado e cumprir os demais ritos acadêmicos do 
programa em língua portuguesa.
3 .4  O candidato  deverá  fazer chegar à Secretaria  Acadêmica do 
Doutorado, em mãos ou por meio de remessa postal registrada ou expressa 
para a Caixa  Postal 68514, Rio de Janeiro, RJ,  CEP 21941-972, 
os seguintes itens:
Duas fotos 3x4 e uma cópia legível dos seguintes documentos:

(se houver), frente e verso autenticados;

20 e 30 páginas, observando-se as informações sobre padrões, estruturação e 
formatação presentes no documento “Instruções para Elaboração de Projeto de Tese 
de Doutorado”, disponível na Secretaria Acadêmica do Doutorado.
3.5 Os documentos deverão ser enviados à Secretaria Acadêmica do 
Douto ra do  a t é  a  d ata  l im i te  de  30 /09 / 2014 .  Se rá  exc lu ído  do 
proces so  s e le t ivo  o  candidato  que não  enviar  a  documentaç ão 
completa, conforme especificado noitem 3.4, e/ou enviá-la ou entregá-la 
após a data limite.

do teste ANPAD ou GMAT, o teste de proficiência na língua inglesa e a 
adequação do PTD ao tema de pesquisa selecionado.

respectivos candidatos para retirada, na Secretaria Acadêmica do Doutorado 
até 31/03/2015.
4. Lista de aprovados 
A listagem dos aprovados será divulgada até o dia 28 de novembro de 2014 

5. Matrícula
5.1 Os candidatos aprovados deverão efetuar sua matrícula, pessoalmente ou por 
procurador constituído, até o dia 12/12/2014, das 9:00h às 15:30h, na Secretaria 
Acadêmica do Doutorado, no Prédio do COPPEAD, Rua Pascoal Lemme, 
355, Campus da Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ. 

será considerado desistente, sendo eliminado do processo.

PORTARIA Nº 3572, DE 25 DE ABRIL DE 2014

Resolve tornar pública a composição da Banca Julgadora do Concurso 
Público de provas e títulos para a vaga MS021 de Professor Adjunto, regime 

Unidades de Informação, setor: Comunicação Empresarial, consoante 


