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RESOLUÇÃO Nº 051/2010-CI/CSA  
 
 
 

CERTIDÃO 
   Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local 
de costume, neste Centro, no 
dia 19/4/2010. 

 
Samarina de Abreu Bonatto, 
Secretária.  

 Aprova criação de disciplinas e aber-
tura de vagas para aluno regular e 
estrangeiro para o Programa de Pós-
Graduação em Administração.  

 
Considerando o contido no inciso XXI do Art. 48 da Resolução  

nº 008/2008-COU, de 27-6-2008; 
Considerando o conteúdo do Processo nº 1390/2009;  
Considerando os Ofícios nºs 007/2010-PPA, 008/2010-PPA e 

009/2010-PPA, que solicitam a criação e de disciplinas e abertura de vagas para 2010 para 
o Programa de Pós-Graduação em Administração (PPA); 

Considerando decisão do Conselho Interdepartamental em sua 16ª 
reunião, nesta data. 
 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE  
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS APROVOU E EU, DIRETOR, S ANCIONO A SEGUINTE 
RESOLUÇÃO: 
 

Art. 1º Fica aprovada a criação das disciplinas obrigatórias e optati-
vas da estrutura configurada no projeto do PPA conforme segue: 

 
I – Disciplinas Obrigatórias: 

 
Teoria das Organizações 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho e Empreendedorismo, Inovação 

e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo das principais perspectivas, teorias e temas na análise das organizações. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Empreendedorismo 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho e Empreendedorismo, Inovação 

e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Abordagem do processo empreendedor enfocando diferentes possibilidades de 

criação de empresas, bem como características de empresas familiares, políticas públi-
cas de fomento ao empreendedorismo e situações de sucesso e fracasso nos negócios. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
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Metodologia da Pesquisa em Administração 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho e Empreendedorismo, Inovação 

e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo das perspectivas epistemológicas e metodológicas da investigação cientí-

fica em Administração, enfatizando as características dos métodos qualitativos, quantita-
tivos e mistos de pesquisa. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Seminários de Dissertação em Organizações, Estratég ias e Trabalho I 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho  
Créditos: 2 
Carga horária: 30 h/a 
Ementa: Discussões sobre a organização e a delimitação de referenciais teóricos e meto-

dológicos, vinculados à produção do conhecimento na linha de pesquisa em Organiza-
ções, Estratégia e Trabalho, que sirvam de subsídios para a elaboração e desenvolvi-
mento de projetos de dissertação. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Seminários de Dissertação em Organizações, Estratég ias e Trabalho II 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho  
Créditos: 2 
Carga horária: 30 h/a 
Ementa: Discussões temáticas voltadas à proposição de dissertações de mestrado na linha 

de pesquisa em Organizações, Estratégia e Trabalho. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Seminários de Dissertação em Empreendedorismo, Inov ação e Mercado I 
Linha(s) de pesquisa: Empreendedorismo, Inovação e Mercado 
Créditos: 2 
Carga horária: 30 h/a 
Ementa: Articulação da definição temática, formulação teórica e escolha de procedimentos 

metodológicos para a construção de projetos de pesquisa visando o desenvolvimento de 
dissertações em empreendedorismo, inovação e mercado. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Seminários de Dissertação em Empreendedorismo, Inov ação e Mercado II 
Linha(s) de pesquisa: Empreendedorismo, Inovação e Mercado 
Créditos: 2 
Carga horária: 30 h/a 
Ementa: Apresentação e análise, reflexiva e propositiva, de projetos de pesquisa voltados 

para o desenvolvimento de dissertações em empreendedorismo, inovação e mercado. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 

II – Disciplinas Optativas: 
 
Simbologismo Organizacional 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho  
Créditos: 4 
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Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Discussão conceitual sobre símbolos e signos, bem como o seu debate na pers-

pectiva organizacional. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Ética, Trabalho e Organizações 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo da formação profissional do Homem contemporâneo como referência insti-

tucional para práticas de constituição de si em organizações formais e na sociedade. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Estratégia e Institucionalização 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Análise comparativa de vertentes do pensamento estratégico, envolvendo concei-

tos básicos de estratégia, suas origens, bem como o estudo das escolas, sua formação 
e institucionalização. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Competitividade, Estratégia e Estruturas Produtivas  
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Discussão dos conceitos relacionados à competitividade e sua relação com as 

estruturas de governança e formas de organização e a integração vertical e horizontal, 
fundamentada nos pressupostos da Nova Economia Institucional e teorias relacionadas. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Relações de Trabalho 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo das relações de trabalho nas organizações e no cotidiano dos indivíduos. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Tópicos Especiais em Organizações, Estratégia e Tra balho 
Linha(s) de pesquisa: Organizações, Estratégia e Trabalho 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo de temas contemporâneos relacionados a Organizações, Estratégia e Tra-

balho. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica 
Linha(s) de pesquisa: Empreendedorismo, Inovação e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
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Ementa: Estudo da inovação como fonte de oportunidades e criação de novos negócios e 

das características de empresas de base tecnológicas, abrangendo o conhecimento de 
sistemas, leis e políticas nacionais, regionais e locais de inovação no Brasil, bem como 
dos agentes e ambientes de inovação: incubadoras e parques tecnológicos. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Redes Sociais e Inovação 
Linha(s) de pesquisa: Empreendedorismo, Inovação e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo do impacto da formação e evolução das redes sociais sobre os processos 

de desenvolvimento e difusão de inovação. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Empreendedorismo e Tecnologia da Informação 
Linha(s) de pesquisa: Empreendedorismo, Inovação e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo dos aspectos inerentes ao planejamento e implantação de soluções da 

Tecnologia da Informação sob as perspectivas da inovação em produtos e serviços nas 
organizações e ações empreendedoras. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Gestão de Marketing e Inovação 
Linha(s) de pesquisa: Empreendedorismo, Inovação e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo da relação entre as organizações e o mercado, sob uma perspectiva de 

marketing, tendo em vista ações empreendedoras e processos de inovação por parte 
das organizações. 

Departamentalização: Departamento de Administração 
 
Tópicos Especiais em Empreendedorismo, Inovação e M ercado 
Linha(s) de pesquisa: Empreendedorismo, Inovação e Mercado 
Créditos: 4 
Carga horária: 60 h/a 
Ementa: Estudo de temas contemporâneos relacionados com Empreendedorismo, Inova-

ção e Mercado. 
Departamentalização: Departamento de Administração 
 

 
Art. 2º Fica aprovada a abertura de 16 (dezesseis) vagas para sele-

ção ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPA) , em nível de mestrado, 
sendo 07 (sete) vagas para cada uma das linhas de pesquisa do Programa bem como 01 
(uma) vaga para candidatos estrangeiros por linha de pesquisa, para o período letivo de 
2010. 
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Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA. 
CUMPRA-SE. 

 
Maringá, 12 de abril de 2010. 

 
 

Clóvis de Souza, 
Diretor. 


