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INGRESSO 2019/2

Acrescenta-se ao Edital de Processo Seletivo, o item 3.4
3.4 DA SELEÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA
O candidato deverá indicar, no ato da inscrição, até 2 (duas) linhas de pesquisa, em ordem de
preferência. O Programa MSc & PhD oferece 4 (quatro) linhas de pesquisa, conforme abaixo:
a. Ciências Comportamentais e de Tomada de Decisão: Com foco nos processos de tomada de
decisão dos agentes a nível individual, esta linha de pesquisa é constituída por um grupo
interdisciplinar de professores, cujo principal objetivo consiste em compreender como os
indivíduos tomam decisões em contextos relevantes para empresas e governos. Os tópicos
discutidos nesta linha incluem, por exemplo, o comportamento do consumidor, o
comportamento financeiro, e o comportamento dos gerentes e trabalhadores nas
organizações.
b. Estratégia, Gestão e Organizações: Com foco nos processos no nível organizacional, esta
linha de pesquisa busca compreender fenômenos de gestão em organizações tanto no
âmbito público quanto no âmbito da gestão corporativa. Os tópicos discutidos nesta linha
incluem teoria das organizações, estratégia competitiva, internacionalização, governança e
controle, cultura organizacional e processos de gestão.
c. Finanças: Esta linha abrange uma série de disciplinas que proporcionam estudo aprofundado
de questões fundamentais em Finanças Corporativas, Avaliação de Ativos, Sistema Bancário,
Contabilidade e Tomada de Decisões Financeiras.
d. Instituições, Políticas e Governo: Com foco no nível institucional e no processo de
formulação de políticas, esta linha abrange o estudo de instituições políticas, política pública
e governo em uma perspectiva comparada. A questão fundamental abordada por esta linha
é: “Como e quando instituições políticas afetam resultados relativos ao governo, formulação
de políticas e políticas públicas? ”. Utilizam-se ferramentas teóricas e metodológicas da
economia política comparada para investigar o funcionamento de instituições políticas,
sistemas políticos e o processo de formulação de políticas, assim como seu efeito nas
políticas públicas e desempenho econômico.
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