UnB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACE - FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
ADM - DEPARTAMENTO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

BRASÍLIA
JULHO DE 2015

Prezados aluno do ADM-UnB,

Este documento é um guia para auxiliá-lo na matrícula de disciplinas voltadas à
pesquisa, ofertadas pelo curso de Administração da UnB.
A elaboração deste documento foi realizada pelo NDE – Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Administração, composto pelos professores Catarina Cecília
Odelius (Presidente), Evaldo César Costa (Vice-chefe do ADM), Tatiane Paschoal
(Eixo de Administração Geral), Patricia Guarnieri (Eixo de Produção, Logística e
Gestão de Sistemas de Informação), Adalmir Oliveira (Eixo de Administração Pública),
Pedro Henrique Melo Albuquerque (Eixo de Finanças) e pelos alunos Sophia Leal
(representante da AD&M) e Claudia Veloso (representante do CAADM).
Ressaltamos que como a grade do curso é flexível, este documento apenas
apresenta uma sugestão, visando facilitar o processo de decisão do aluno na
matrícula, sempre com o propósito de um melhor aproveitamento

e de sua

manutenção no fluxo sugerido pelo Plano Político e Pedagógico do curso de
Administração. Seguindo o fluxo sugerido, os alunos poderão explorar todas as
possibilidades de atuação em pesquisa, seja esta acadêmica ou profissional.
Sim, caso você não queira seguir carreira acadêmica também terá necessidade
e diversas oportunidades de realizar pesquisa e, as disciplinas ressaltadas neste
documento podem contribuir para que você desempenhe as tarefas que envolvam
pesquisa da melhor forma possível.
Esperamos que este guia possa auxiliá-lo neste processo.

Cordialmente,

Núcleo Docente Estruturante

A Figura acima apresenta o fluxo das disciplinas focadas em pesquisa, a seguir
apresentamos um detalhamento deste fluxo.
No primeiro semestre é ofertada uma disciplina com ementa aberta, a qual
pode ser direcionada para pesquisa, é o caso de Tópicos Contemporâneos em
Administração I - TCA I, (código 202321). Esta disciplina está no fluxo regular do
primeiro semestre justamente para que o calouro tenha contato com as possibilidades
de áreas e pesquisas realizadas na área de Administração. É uma disciplina de dois
créditos.
No segundo semestre também é ofertada uma disciplina com ementa aberta,
que pode ter como foco a pesquisa na área da Administração, que é a disciplina de
Tópicos Contemporâneos em Administração II - TCA II, (código 202339), também
é uma disciplina de dois créditos.

A primeira disciplina do curso com foco em

pesquisa, mas que não se limita à pesquisa acadêmica, é Metodologia Científica
Aplicada - MCA (código 186236), é uma disciplina de 4 créditos, ofertada
regularmente aos alunos do terceiro semestre do curso, por se tratar de disciplina
obrigatória a vaga é garantida aos alunos no fluxo regular. Nessa disciplina os alunos
conhecerão o que é pesquisa; o que é iniciação científica; quais são os grupos de
pesquisa do ADM-UnB; além de conhecer os principais tipos de pesquisa e os
principais métodos e técnicas de pesquisa qualitativos e quantitativos. Desta forma,
justifica-se a oferta dessa disciplina no início do curso, tendo em vista que ela não é
voltada apenas para a elaboração do trabalho de conclusão de curso ou monografia.
Ressalta-se que esta disciplina proporciona ao aluno uma base para
levantamento de dados e conhecimento existente sobre determinado tema, não
somente para produção científica, ou seja, para a pesquisa acadêmica. Na disciplina
são desenvolvidas uma série

de competências que são necessárias para outras

disciplinas e para a vida profissional. Além disso, os alunos poderão ser iniciados na
pesquisa com engajamento em grupos ou projetos de pesquisa.
Após o terceiro semestre, os alunos estarão aptos a se matricularem em
disciplinas optativas de pesquisa, como é o caso de Estudos e Pesquisas em
Administração - EPA (código 109738), que tem como pré-requisito MCA. Esta
disciplina pode ser cursada mais de uma vez caso seja de interesse do aluno. O foco
da disciplina, como o próprio nome diz, é o desenvolvimento de estudos e pesquisas
na área de Administração. Os professores do ADM-UnB podem ofertá-la
concomitantemente ao trabalho que desenvolvem com seus grupos e projetos de
pesquisa. Esta disciplina é de dois créditos. Nos grupos de pesquisa, os alunos podem

aprender a definir problemas e objetivos de pesquisa, realizar revisão da literatura,
coleta de dados e análise de resultados, e por fim, elaborar artigos científicos, além de
se engajar em projetos de iniciação científica (Jovens talentos, PIBIC, etc.). Do quarto
semestre até o sétimo, os alunos podem cursar esta disciplina, concomitamente à
participação em grupos e projetos de pesquisa, tendo em vista que somente serão
ofertadas disciplinas obrigatórias de pesquisa no sétimo e oitavo semestre para alunos
que estiverem no fluxo proposto do curso.
A partir do quarto e até o oitavo semestre, além das disciplinas de TCA I e II
citadas acima, também são ofertadas, com frequência, disciplinas de tópicos
contemporâneos temáticas, também optativas e de dois créditos, as quais podem
contribuir para o engajamento dos alunos em pesquisa, tendo em vista que suas
ementas são também abertas e os professores podem direcionar para conteúdos
relacionados à pesquisa. São as seguintes: Tópicos Contemporâneos em Gestão
de Pessoas e Relações de Trabalho (código 202282), Tópicos Contemporâneos
em Estratégia (código 109746) e Tópicos Contemporâneos em Marketing (código
202410), Tópicos Contemporâneos em Administração Pública e Gestão Social
(código 202258), Tópicos Contemporâneos em Produção, Lógistica e Gestão da
Informação (código 202291), Tópicos Contemporâneos em Inovação (código
109754) e Tópicos Contemporâneos em Finanças (código 202274).
Ressalta-se que estas disciplinas possuem como pré-requisito, as disciplinas
obrigatórias correspondentes à cada eixo, assim as disciplinas de Tópicos poderão ser
cursadas somente após os alunos cursarem as obrigatórias de cada eixo.
No sétimo semestre o aluno deve se matricular em Projeto de Pesquisa em
Administração - PPA (código 186805), que tem como pré-requisito MCA, e é uma
disciplina obrigatória. Espera-se nesta disciplina que o aluno inicie seu trabalho de
conclusão de curso ou monografia, sob a orientação de um professor do ADM. Para
isso, aconselha-se que os alunos identifiquem as áreas de interesse e os respectivos
orientadores dessas áreas, e entrem em contato com antecedência de no mínimo um
semestre da matrícula em PPA, para que reservem uma vaga de orientação com o
professor-orientador

escolhido.

Muitos

professores

são

muito

procurados

e

frequentemente não tem disponibilidade para orientação, não podendo assumir alunos
sem a respectiva reserva da vaga. A matrícula do aluno nessa disciplina somente é
realizada com a entrega do termo de compromisso assinado pelo aluno e seu
orientador, o qual deve ser entregue na secretaria do curso no período de matrícula.
Cada orientador ofertará uma turma de PPA. Se o aluno se envolve previamente em
pesquisa, desde o quarto semestre por meio da disciplina de EPA, provavelmente

chegará a essa etapa com uma linha de pesquisa e orientador já definidos. Espera-se
nesta disciplina que o aluno elabore os três primeiros capítulos do seu trabalho de
conclusão ou monografia, conforme o modelo definido pelo ADM-UnB (boneca), os
quais são: Cap. 1 – Introdução, que é composta por: contextualização, delimitação do
tema de pesquisa, definição do problema, definição do objetivo geral e específicos e
justificativa; Cap. 2 – Referencial teórico e revisão da literatura; Cap. 3 – Metodologia,
contendo a caracterização do tipo de pesquisa, métodos e técnicas adotadas para
coleta e para análise dos dados, participantes do estudo, instrumento de pesquisa. É
importante que o aluno desenvolva o PPA adequadamente para conseguir finalizar
sua monografia em ETC.
No oitavo semestre o aluno deve se matricular em Elaboração de Trabalho de
Curso - ETC (código 202126), que tem como pré-requisito PPA, é obrigatória e tem
quatro créditos. Nessa disciplina espera-se que o aluno continue a pesquisa
desenvolvida em PPA com o mesmo orientador. A matrícula do aluno nessa disciplina
somente é realizada com a entrega do termo de compromisso assinado pelo
orientador na secretaria do curso no período de matrícula. Cada orientador ofertará
uma turma dessa disciplina. O aluno deverá, tendo como base os três capítulos
elaborados em PPA, coletar os dados da pesquisa, analisar os resultados e elaborar
as conclusões. Com base no modelo de monografia do ADM-UnB (boneca), os
capítulos restantes da monografia a serem desenvolvidos em ETC são os seguintes:
Cap. 4 – Apresentação e análise dos resultados; e Cap. 5 Conclusões. Além disso,
nesse momento o aluno deve formatar a monografia de acordo com as normas da
ABNT, bem como apresentar todas as referências utilizadas na pesquisa. Enfim, para
ser aprovado nesta disciplina, o aluno deverá entregar o trabalho escrito nas datas
definidas pelo ADM-UnB e defender sua pesquisa perante uma banca de, no
mínimo, três professores, formada pelo orientador e mais dois professores, os quais
lerão o trabalho criticamente, arguirão o aluno e apontarão correções a serem feitas
para a versão final, a qual, se aprovada, ficará disponível no repositório da BCE.

Observação: O NDE também disponibilizou um guia para a elaboração de PPA e
ETC, o qual pode auxiliá-lo com dicas muito importantes.

