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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE DOUTORADO – EDITAL FEA-RP PPGAO 01/2018 

(INGRESSO NO 3º TRIMESTRE LETIVO DE 2018) 

 

VAGAS DE ORIENTAÇÃO 

 

Conforme item 3.1 do Edital FEA-RP PPGAO 01/2018, segue a lista de vagas de orientação disponíveis em 4 de junho de 2018: 

 

 

Linha de Pesquisa Orientador 
Temas dos Projetos de Pesquisa em desenvolvimento 

(informações a critério do orientador) 

Nº de 

vagas 

Estudos Organizacionais 

e Desenvolvimento 
Cláudia Souza Passador Avaliação de políticas públicas. 1 

Gestão da Inovação e 

Sustentabilidade 

Alexandre Bevilacqua 

Leoneti 

A tomada de decisão em grupo tem cada vez mais destaque nas organizações devido à necessidade de lidar com 

problemas complexos, com várias alternativas e critérios, em um ambiente de interação estratégica entre diferentes 

tomadores de decisão. Neste sentido, modelos matemáticos que propiciem transparência e objetividade ao processo de 

decisão são necessários para apoiar a construção das soluções neste ambiente. A linha de pesquisa visa testar 

empiricamente se estes modelos matemáticos são psicofisicamente plausíveis para apoiar o processo de tomada de 

decisão nas organizações. Neste sentido, propõe-se que os testes empíricos sejam realizados em grupos, tanto em 

ambiente acadêmico como corporativo, no sentido de avaliar os principais conceitos de solução na tomada de decisão 

em grupo. A partir das evidências empíricas, propõe-se o refinamento matemático tanto dos modelos quanto dos 

conceitos de solução para um melhor ajuste dos procedimentos quanto às variáveis envolvidas no processo decisório. 

1 

Gestão da Inovação e 

Sustentabilidade 
Geciane Silveira Porto 

- Identificação de tecnologias promissoras e/ou emergentes em patentes verdes ou no setor de biotecnologia 

- Mapeamento de redes de cooperação tecnológica entre empresas - universidades e institutos de pesquisa  

- Identificação de rotas tecnológicas por meio da analise de patentes 
1 

Planejamento, 

Inteligência de Mercado 

e Relações Contratuais 

Jorge Henrique 

Caldeira de Oliveira 
Neuromarketing, neuroeconomia, tomada de decisões e comportamento. 1 
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Geração de Valor 
Alexandre Pereira 

Salgado Junior 

1) Proposta financeiro-pedagógica, para a gestão de escolas públicas municipais brasileiras do ensino fundamental, 

que colabore para a melhoria no desempenho escolar na Prova Brasil. 

2) Proposta de boas práticas em gestão que colaborem para sustentabilidade financeira de hospitais filantrópicos 

vinculados a saúde suplementar. 

3) Análise da eficiência bancária sob a abordagem de intermediação, produção e rentabilidade. 

4) Análise da variação da eficiência operacional das usinas brasileiras de açúcar e etanol. 
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