RELAÇÃO DE PROFESSORES ORIENTADORES POR EIXO TEMÁTICO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO SOCIAL (APGS)
Professor
Adalmir de Oliveira Gomes

Descritores – Linhas de Pesquisa
Administração da Justiça. Governança, inovação e desempenho em
organizações do Sistema de Justiça. Avaliação de Políticas Públicas.
Transparência, participação e coprodução em serviços públicos. Interesses
de pesquisa em temas relacionados com administração pública,
administração da justiça, políticas públicas e governo local http://lattes.cnpq.
br/4794670058791627
Alexandre Maduro de Abreu Desenvolve pesquisas nas seguintes áreas: Gestão por Performance,
consumo, desenvolvimento sustentável e rural, gestão e planejamento local.
Atualmente tem priorizado pesquisas em Performance na gestão corporativa
e pública http://lattes.cnpq.br/1813141068285626
Antonio Isidro da Silva Filho Modelo de Inovação no Setor Público. Indutores, Barreiras, Facilitadores, CoCriação e Capacidades de Inovação no Setor Público. Laboratórios de
Inovação e Design Thinking. Design e Melhoria de Serviços Públicos.
Modelos de Competências para Inovação no Setor Público.Inovação e
Estratégia em Organizações e Governo http://lattes.cnpq.
br/0218572658627924
Carlos Denner dos Santos
Administração estratégica, sistemas de informação, competitividade entre
Júnior
organizações, economia e sociedade digital, tecnologia da informação,
software livre, cooperação entre competidores, desenvolvimento de software,
aceitação de tecnologia, inovação, aplicações das teorias da organização,
redes sociais, análises estatísticas, tecnologia e sociedade, estudos sobre a
Internet. http://lattes.cnpq.br/2061860923656655
Danielle Sandi Pinheiro
Desenvolvimento econômico, "social power", macroeconomia e economia
internacional http://lattes.cnpq.br/2617780921863806
Diego Mota Vieira
Estado, cidadania e participação social; mudança institucional em políticas
públicas; história da administração pública no Estado brasileiro; federalismo,
relações intergovernamentais e descentralização; relações executivolegislativo; empreendedorismo político; redes de políticas públicas. http:
//lattes.cnpq.br/5080148058149201

e-mail
adalmirdeoliveira@gmail.com,
adalmir@unb.br

maduro@unb.br

Antonio.isidro.filho@gmail.
com
isidro@unb.br

carlosdenner@gmail.com

danielle.sandi@gmail.com
Diego1mv@yahoo.com.br

Doriana Daroit

Administração da Produção, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento
Sustentável, Gestão Ambiental. http://lattes.cnpq.br/1573245173639222
Helena Araujo Costa
Turismo: gestão de destinos e empresas turísticas, políticas públicas em
turismo; Relações de cooperação e de conflito entre pequenas empresas;
Desenvolvimento sustentável e Responsabilidade socioambiental das
organizações. http://lattes.cnpq.br/4746934995834841
Luciano Rossoni
teoria institucional, análise de redes sociais, produção científica,
organizações, estratégia, governança corporativa, sociologia econômica e
métodos quantitativos. http://lattes.cnpq.br/3158341266410026
Marcos Alberto Dantas
Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Planejamento do
Orçamento Público, Desenvolvimento Sustentável, Gestão do
Desenvolvimento Social, História da Administração Pública. http://lattes.cnpq.
br/9328401423918051
Olinda Maria Gomes Lesses Logística (Localização, Estoque, Armazém, Transporte, Sistema de
Informação),Planejamento ; política e planejamento governamentais e gestão
pública; educação profissional. http://lattes.cnpq.br/8001018962158474
Paulo Henrique Souza
Orçamento participativo, crowdsourcing e crowdstorming para inovações em
Bermejo
governo, estratégia e planejamento em governo, gestão ágil da inovação,
gestão de sistemas de informação, estratégias de inovação para governo,
estratégias de venda para governo. http://lattes.cnpq.br/9012704117180126
Caio César de Medeiros
Desempenho e eficiência das organizações públicas; Análise e Avaliação de
Costa
políticas públicas; Corrupção; Accountability; Transparência e controle social;
Compras Públicas; Ensino e Pesquisa em Administração Pública; Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5355192520694868
Tomas de Aquino Guimaraes Administração da Justiça. Governança, inovação e desempenho em
organizações do Sistema de Justiça. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5763004127461260

Doriana.daroit@gmail.com
helenacosta@unb.br

lrossoni@gmail.com

malberdan@gmail.com

Olinda@unb.br

paulobermejo@unb.br

caiocesq@hotmail.com

tomas.aquino.
guimaraes@gmail.com

ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO (EI)
Professor

Descritores – Linhas de Pesquisa

e-mail

Alexandre Maduro de Abreu Desenvolve pesquisas nas seguintes áreas: Gestão por Performance,
consumo, desenvolvimento sustentável e rural, gestão e planejamento local.
Atualmente tem priorizado pesquisas em Performance na gestão corporativa
e pública http://lattes.cnpq.br/1813141068285626
Antônio Nascimento Júnior Responsabilidade Social; Sistemas de Informações; Criação de negócios;
Ciência tecnológica; Administração Financeira; Gestão e Economia do
Espaço Regional; Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. http://lattes.
cnpq.br/2995326598782528
Antonio Isidro da Silva Filho Modelo de Inovação no Setor Público. Indutores, Barreiras, Facilitadores, CoCriação e Capacidades de Inovação no Setor Público. Laboratórios de
Inovação e Design Thinking. Design e Melhoria de Serviços Públicos.
Modelos de Competências para Inovação no Setor Público.Inovação e
Estratégia em Organizações e Governo http://lattes.cnpq.
br/0218572658627924
Carlos André de Melo Alves Governança Corporativa, Gestão de Riscos, Risco Operacional (abrangendo
riscos decorrentes de falhas de sistemas de informação), Sistema Financeiro
Nacional, Regulação, Tópicos em Administração de Sistemas de Informação.
http://lattes.cnpq.br/9622111951760093
Carlos Denner dos Santos
Administração estratégica, sistemas de informação, competitividade entre
Júnor
organizações, economia e sociedade digital, tecnologia da informação,
software livre, cooperação entre competidores, desenvolvimento de software,
aceitação de tecnologia, inovação, aplicações das teorias da organização,
redes sociais, análises estatísticas, tecnologia e sociedade, estudos sobre a
Internet. http://lattes.cnpq.br/2061860923656655
José Márcio Carvalho
Gestão estratégica; cadeia de produção e omercialização; gestão de
negócios do sistema agroindustrial; internacionalização de empresas;
modelos de negócios; métodos e modelos para racionalidade de gestão sistemas de controle e avaliação.
http://lattes.cnpq.br/8877309815689234
Josivania Silva Farias
Adoção/Aceitação/Difusão de Tecnologias de Informação e Comunicação;
Gestão da Inovação; Inovação em Serviços; Citizen-sourcing para inovação
no setor público; Predisposição do cidadão à coprodução de serviços
públicos; Marketing de Serviços; Adoção de Tecnologias no setor público.
http://lattes.cnpq.br/9643397552408265
Maria Amelia de Paula Dias Estratégia, Elaboração de Cenários prospectivos, Sustentabilidade nas
organizações, Desenvolvimento sustentável, Avaliação da Estratégia,
Balanced Scoredcard
http://lattes.cnpq.br/6055401907694217 .

maduro@unb.br

anjunior@unb.br

Antonio.isidro.filho@gmail.
com

carlosandre@unb.br
carlosdenner@gmail.com

Jmcarvalho1708@gmail.com

Josivania.mkt@gmail.com

mamelia.dias@gmail.com

Marina Figueiredo Moreira

Paulo Henrique Souza
Bermejo

Rafael Barreiros Porto

Gestão da Inovação; Economia de Serviços; inovação em Serviços Públicos
e Privados; Mudança e Inovação; Políticas Públicas para a Inovação;
Serviços de Software.
http://lattes.cnpq.br/0342310129259016
Orçamento participativo, crowdsourcing e crowdstorming para inovações em
governo, estratégia e planejamento em governo, gestão ágil da inovação,
gestão de sistemas de informação, estratégias de inovação para governo,
estratégias de venda para governo. http://lattes.cnpq.br/9012704117180126
Indicadores de desempenho estratégico e competitivo; estratégia de
marketing; métodos experimentais de pesquisa; uso de dados secundários
em pesquisa; pesquisa de mercado; Big Data.
http://lattes.cnpq.br/3828329623406808

Marinamoreira.adm@gmail.
com

paulobermejo@unb.br

rafaelporto@unb.br

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E GESTÃO DE PESSOAS (EOGP)
Professor
Descritores – Linhas de Pesquisa
Antonio Isidro da Silva Filho Modelos de Maturidade em Gestão de Pessoas. Gestão por Competências.
Modelagem de Competências. Políticas de Avaliação e Remuneração por
Competências. Mapeamento e Certificação de Competências.
http://lattes.cnpq.br/0218572658627924
Atua em eixos temáticos de pesquisa da Administração com foco no campo
Bruno Eduardo Freitas
de Estudos Organizacionais. http://lattes.cnpq.br/0918420069554526
Honorato
Análise do comportamento nas organizações (Organizational Behavior
Management - OBM); gestão e desenvolvimento de carreira; coaching;
gestão por competências, mapeamento de competências; interfaces entre
gestão de pessoas e marketing (atendimento ao cliente, marketing interno,
competências em marketing). http://lattes.cnpq.br/7444613659875029
Carla Peixoto Borges
Débora Dorneles Barem
Gestão de pessoas; sistema de avaliação de desempenho; motivação, clima
organizacional http://lattes.cnpq.br/9798436730368089

e-mail
Antonio.isidro.filho@gmail.
com
isidro@unb.br
brunoefh@gmail.com
carlaborges1976@gmail.com

deborabarem@unb.br

Impacto de treinamento presencial e a distância no trabalho; desempenho
individual no trabalho;
satisfação no trabalho; clima e cultura organizacionais; recrutamento e
seleção; aprendizagem individual e coletiva no trabalho; plano de cargos e
de salários; remuneração estratégica; suporte à aprendizagem informal nos
níveis individual e de contexto; avaliação de treinamento presencial e a
Francisco Antônio Coelho
distância; avaliação de programas; preditores de desempenho no trabalho.
Júnior
http://lattes.cnpq.br/2039484969238906
Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas; Bem-Estar no Trabalho; Estudos
relacionais com variáveis do Comportamento Organizacional (justiça,
satisfação, comprometimento, desempenho e efetividade); Desenvolvimento
e Validação de Instrumentos Científicos. http://lattes.cnpq.
br/4205576786526436
Gisela Demo Fiuza
Helena Araujo Costa
Turismo: gestão de destinos e empresas turísticas, políticas públicas em
turismo; Relações de cooperação e de conflito entre pequenas empresas;
Desenvolvimento sustentável e Responsabilidade socioambiental das
organizações. http://lattes.cnpq.br/4746934995834841
Organizações e Meio Ambiente (sustentabilidade); Responsabilidade
Socioambiental; Estudos organizacionais; História, Ensino e Pesquisa em
Leonardo Silveira Conke
Administração. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/0688284885090352
Análise Organizacional, Sistemas Organizacionais, Métodos
Organizacionais, Estruturas Organizacionais, Mudança Organizacional,
Clima e Cultura Organizacional,Processos Organizacionais, Arquitetura
Organizacional.
http://lattes.cnpq.br/9328401423918051
Marcos Alberto Dantas
Trabalho e subjetividade; poder e cultura nas organizações; diversidade
cultural nas
organizações; estudos organizacionais críticos; gestão de pessoas e
discurso organizacional.
Marcus Vinicius Soares
http://lattes.cnpq.br/7501208288903515
Siqueira
Gestão estrtégica de pessoas; formulação, implementação e avaliação de
políticas de gestão de pessoas no setor público; política organizacional e
gestão de pessoas no setor público; capacidades políticas dos setores de
gestão de pessoas.
Pedro Paulo Murce Meneses http://lattes.cnpq.br/5351795278974004

fercoepsi@yahoo.com.br
fercoepsi@gmail.com

giselademo@gmail.com

helenacosta@unb.br

leonardoconke@unb.br
malberdan@gmail.com

marcusvs@unb.br

pemeneses@yahoo.com.br

sociologia das organizações; novas tecnologias e transformações sociais;
sociedade digital; teletrabalho e novas formas de trabalho; precarização do
trabalho; questões raciais e de gênero; cultura organizacional e cultura
brasileira; instituições políticas (Executivo, Legislativo, Judiciário, partidos,
ONG); políticas públicas; relações Executivo e Legislativo; federalismo. http:
Pedro Robson Pereira Neiva //lattes.cnpq.br/5071105098052085
Gestão da cultura para desenvolvimento local. Gestão da arte. Políticas
públicas para o Ecoturismo. Cultura organizacional. Temas não
convencionais em Administração. Conectividade Global. Gestão além das
fronteiras organizacionais. Desafios contemporâneos e desenvolvimento de
Siegrid Guillaumon
carreiras. http://lattes.cnpq.br/9781570230887166
Dechandt
Desenvolvimento de Medidas, Micro Comportamento Organizacional,
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, Avaliação de Necessidades de
Aprendizagem, Planejamento Instrucional, Avaliação da Qualidade e da
Efetividade de Treinamento, Qualidade de Vida no Trabalho.
http://lattes.cnpq.br/1180391222549432
Rodrigo Rezende Ferreira
Práticas de gestão de pessoas; qualidade de vida e bem-estar no trabalho,
cultura organizacional, perfil motivacional, valores organizacionais e relações
com comportamentos.
http://lattes.cnpq.br/7344827007871828
Tatiane Paschoal

prneiva@gmail.com

siegrid.guillaumon@yahoo.
com

ferreirarods@gmail.com

tatipas@yahoo.com

MARKETING (MKT)
Professor

Descritores – Linhas de Pesquisa

Diego Mota Vieira

Subculturas de consumo; etnografia no marketing; comportamento do
Diego1mv@yahoo.com.br
consumidor de serviços públicos; marketing social; marketing societal;
consumerismo; valor e relacionamento com stakeholders. http://lattes.cnpq.
br/5080148058149201
Comportamento do consumidor; Estratégias de Marketing; Consumo
eluizaw@gmail.com
Consciente; Consumo de Alimentos orgânicos.
http://lattes.cnpq.br/2423214653315355
Marketing de Relacionamento (CRM) no setor privado e público; estudos
giselademo@gmail.com
relacionais (CRM e variáveis do Comportamento do Consumidor); construção
e validação de instrumentos científicos. http://lattes.cnpq.
br/4205576786526436

Eluiza Alberto de Morais
Watanabe
Gisela Demo Fiuza

e-mail

João Carlos Neves de Paiva Marketing, Estratégias de Marketing, Comportamento do Consumidor,
Inovação, Cultura e Valores em relações de Consumo, Setor Bancário,
Expatriação e Repatriação. http://lattes.cnpq.br/7874633406399872
Josivania Silva Farias
Adoção/Aceitação/Difusão de Tecnologias de Informação e Comunicação;
Marketing de Serviços; Inovação em Serviços;
Predisposição/aceitação/intenção de uso do cidadão à interação com TICs
para o autosserviço no varejo e nos serviços prestados via Electronic
Government (e-Gov). http://lattes.cnpq.br/4205576786526436
Rafael Barreiros Porto
Estratégia de marketing; Desempenho de marca; Indicadores de
desempenho estratégico e competitivo; métodos experimentais de pesquisa;
uso de dados secundários em pesquisa; pesquisa de mercado; Big Data.
http://lattes.cnpq.br/3828329623406808
Solange Alfinito
Consumo consciente; bem-estar do consumidor; consumo de alimentos. http:
//lattes.cnpq.br/7239514597176073
Carla Peixoto Borges
Comportamento do consumidor na perspectiva comportamental; marketing
de relacionamento, CRM, data driven marketing; marketing de serviços e
interfaces com gestão de pessoas (atendimento ao cliente, marketing
interno), marketing e comportamento do consumidor no ensino superior. http:
//lattes.cnpq.br/7444613659875029

jcnpaiva@gmail.com;
joaocarlos@unb.br
Josivania.mkt@gmail.com

rafaelporto@unb.br;
rbarreirosporto@gmail.com

salfinito@unb.br
carlaborges1976@gmail.com

PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO (PLGI)
Professor
Aldery Silveira Júnior

Descritores – Linhas de Pesquisa

Planejamento estratégico; Modelagem de processos; Reestruturação
organizacional; Logística; Transporte de carga por cabotagem; Matemática
financeira. http://lattes.cnpq.br/9029963772140764
Aldery Silveira Júnior
Planejamento estratégico; Modelagem de processos; Reestruturação
organizacional; Logística; Transporte de carga por cabotagem; Matemática
financeira. http://lattes.cnpq.br/9029963772140764
Carlos André de Melo Alves Tópicos em Administração de Sistemas de Informação, Governança
Corporativa, Gestão de Riscos, Risco Operacional (abrangendo riscos
decorrentes de falhas de sistemas de informação), Sistema Financeiro
Nacional, Regulação. http://lattes.cnpq.br/9622111951760093
Doriana Daroit
Administração da Produção, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento
Sustentável, Gestão Ambiental. http://lattes.cnpq.br/1573245173639222

e-mail
aldery.jr@gmail.com;
aldery@unb.br
aldery@unb.br e aldery.
jr@gmail.com

carlosandre@unb.br
Doriana.daroit@gmail.com

Evaldo César Cavalcante
Rodrigues

Produção; Operações; Logística; Transportes; Gestão Pública; e,
Modelagens com Metodologias Multicritérios de Apoio a Decisão. http://lattes.
cnpq.br/1154251243369165
Logística Empresarial (Logística Reversa, Logística de Suprimentos,
Fabricio Oliveira Leitão
Logística de Distribuição); Supply Chain Management (Gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos); Administração da Produção e Operações
(estratégia da produção, papel o objetivos estratégicos, projetos em
produção, arranjo físico e fluxo, planejamento e controle da produção,
prevenção e recuperação de falhas, operações enxutas e just in time,
sistemas ERP, produção mais limpa, tecnologia de processos); Coordenação
de Cadeias Produtivas (gestão de contratos, aspectos institucionais dos
negócios agroalimentares). http://lattes.cnpq.br/7050062167480297
José Márcio Carvalho
Gestão estratégica; cadeia de produção e omercialização; gestão de
negócios do sistema agroindustrial; internacionalização de empresas;
modelos de negócios; métodos e modelos para racionalidade de gestão sistemas de controle e avaliação.
http://lattes.cnpq.br/8877309815689234
Olinda Maria Gomes Lesses Logística (Localização, Estoque, Armazém, Transporte, Sistema de
Informação),Planejamento ; política e planejamento governamentais e gestão
pública; educação profissional. http://lattes.cnpq.br/8001018962158474
Patricia Guarnieri dos Santos Logística Empresarial (Logística Reversa, Logística de Suprimentos,
Logística de Distribuição); Supply Chain Management (Gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos, Inteligência de compras públicas e privadas,
Compras sustentáveis, Seleção de fornecedores/prestadores de serviço,
Parcerias e alianças estratégicas); Análise de Decisões (Metodologias de
estruturação de problemas e Abordagem multicritério de apoio à decisão) e
Contabilidade Ambiental (Mensuração dos efeitos financeiros e econômicos
da gestão de resíduos e logística reversa).
http://lattes.cnpq.br/7909091619260597
Rafael Rabelo Nunes
Governança de Tecnologia da Informação; Gestão da Segurança da
Informação; Avaliação e uso de sistemas de informação nas organizações;
Sistemas de gestão integrada; Metodos de Decisão; Administração do
Judiciário. http://lattes.cnpq.br/2159363939642253

evaldocesar@unb.br

fabricioleitaoadm@unb.br
Jmcarvalho1708@gmail.com

Olinda@unb.br

pguarnieri@unb.br

rafael@rabelo.org;
rafaelrabelo@unb.br

Rildo Ribeiro dos Santos

Roque Magno de Oliveira
Silvia Araújo dos Reis

Vanessa Cabral Gomes

Modelos para a gestão e Governança da TI, estudos sobre a arquitetura da
informação organizacional e arquitetura corporativa da TI. Sistemas de
gestão empresarial (ERP, CRM, SCM), comércio eletrônico e de suporte a
decisão. Avaliação do uso de sistemas de informação nas organizações.
Aspectos de tomada de decisão envolvendo a TI, planejamento estratégico
corporativo e da Tecnologia da Informação. Gestão de projetos, riscos,
segurança da informação. Arquitetura da Informação Corporativa.
http://lattes.cnpq.br/2145291840795928
Métodos e processos.
http://lattes.cnpq.br/0459411433395137
Logística, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Modelos Quantitativos de
Decisão http://lattes.cnpq.br/4994879243200182
produção e logística, administração da qualidade, acumulação de
capacidade tecnológica. http://lattes.cnpq.br/7013219572997073

rildo@unb.br

roque@unb.br
silviaareis@yahoo.com.br

nessa.unb@gmail.com

FINANÇAS (FIN)
Professor
Aldery Silveira Júnior

Descritores – Linhas de Pesquisa
Planejamento estratégico; Modelagem de processos; Reestruturação
organizacional; Logística; Transporte de carga por cabotagem; Matemática
financeira; Processo Decisório (MCDA). http://lattes.cnpq.
br/9029963772140764
Carlos Henrique Marques da Economia dos Transportes, Financiamento dos Transportes e Finanças
Rocha
Corporativas http://lattes.cnpq.br/0464073041910151
Carlos Rosano Peña
Métodos e modelos quantitativos aplicados à administração; finanças,
marketing e economia. http://lattes.cnpq.br/1826385347889066
Cecilio Elias Daher
Administração Financeira, Otimização de Portfolios de Investimento,
Decisões de Investimento e Orçamento de Capital; Decisões de
Financiamento e Estrutura de Capital; Teoria do Portfolio e Precificação de
Ativos Financeiros; Mercado de Capitais, Financeiro e Eficiência; Avaliação
de Empresas. http://lattes.cnpq.br/5313741800297561
Danielle Sandi Pinheiro
Cadeias produtivas, Economia regional e urbana, Desenvolvimento
sustentável, Espaço fiscal, finanças públicas e internacionais, Economia
políticas, Políticas de comércio internacional http://lattes.cnpq.
br/2617780921863806

e-mail
aldery.jr@gmail.com;
aldery@unb.br

chrocha@unb.br
gmcrosano@gmail.com
cecilioeliasdaher@gmail.com

Danielle.sandi@gmail.com

Emmanuel Sousa de Abreu

Tem experiência na área de Finanças, Sistemas bancários, Regulação
Bancária, Governança Corporativa, Avaliação Econômico-Financeira e em
Gestão Pública http://lattes.cnpq.br/8983048910837354
Herbert Kimura
Gestão de riscos financeiros. Finanças corporativas. Análise de
investimentos. Métodos quantitativos em administração. http://lattes.cnpq.
br/2048706172366367
Ivan Ricardo Gartner
Administração Financeira, Otimização de Portfolios de Investimento,
Programação Matemática Aplicada às Finanças Corporativas, Processo
Decisório e Alocação de Recursos em Bancos de Desenvolvimento, Análise
de Fundamentos Corporativos e Risco. Decisões de Investimento e
Orçamento de Capital; Decisões de Financiamento e Estrutura de Capital;
Teoria do Portfolio e Precificação de Ativos Financeiros; Mercado de
Capitais, Financeiro e Eficiência; Avaliação de Empresas.
http://lattes.cnpq.br/9261424583597337
Avaliação e controle de risco de investimentos; economia da saúde;
econometria aplicada; economia espacial; métodos não-paramétricos;
José Carneiro da Cunha
fronteira estocástica; gestão de custos; modelos de crescimento; valuation.
Oliveira Neto
http://lattes.cnpq.br/1158254398353528
Maria Amelia de Paula Dias Estratégia, Elaboração de Cenários prospectivos, Sustentabilidade nas
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