
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 31 DE JANEIRO DE 2018.
 
O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO

E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO da Escola de Administração e Negócios, no uso
de suas atribuições legais, resolve: 

Aprovar nova estrutura curricular do curso de Mestrado em Administração,
conforme segue:

 

Disciplinas Obrigatórias Mestrado Carga horária Créditos

Fundamentos do Agronegócio 60 4

Teoria das Organizações 60 4

Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 4

Seminário de dissertação 60 4

Seminário das linhas de pesquisa 30 2

Estágio em Docência 30 2

Elaboração de Dissertação - -

   

Disciplinas Optativas Mestrado   

Estatística Aplicada a Administração 60 4

Comportamento dos Consumidores de Alimentos 60 4

Estratégias Competitivas 60 4



Redes Organizacionais 60 4

Responsabilidade Social nas Organizações 60 4

Cultura e Poder nas Organizações 60 4

Sistemas Agroindustriais Complexos 60 4

Analise Multivariada de dados 60 4

Tópicos especiais Variável Variável

 

Revogar a Resolução nº 60, de 30 de novembro de 2015.
 
Ementas das Disciplinas Obrigatórias:
FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO
Conceitos básicos sobre o Agronegócio. Enfoque sistêmico. Atividades de

produção, distribuição e comercialização de produtos e matérias primas agroalimentares. A
construção do conceito de "agribusiness" e agronegócio. Principais correntes metodológicas.
Definições correntes. Transformações estruturais na agricultura e no agronegócio. Perfis
emergentes na estrutura de demanda de produtos agroalimentares. Panorama do agronegócio
no mundo. Panorama do agronegócio no Brasil. Desafios para a competitividade dos principais
produtos do agronegócio brasileiro. Panorama do agronegócio no Estado de Mato Grosso do
Sul. Conceitos de trajetórias tecnológicas e paradigmas tecnológicos. O sistema agroindustrial.
Instituições de apoio à pesquisa. Lógica tradicional da organização da ciência.
Homogeneização tecnológica. Incorporação tecnológica.

 
TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES
Antecedentes e determinações históricas das organizações modernas. O

liberalismo e a modernização das organizações. O fenômeno das organizações burocráticas e
suas implicações. As diferentes abordagens e bases epistemológicas nas teorias administrativas
e organizacionais: origens, determinações, orientações, autores e conceitos principais. A
reestruturação produtiva e a mudança organizacional. Análise crítica das abordagens
tradicionais e contemporâneas. A administração enquanto técnica, ciência, ideologia e prática
social.

 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
Terminologia, Conhecimento científico, Ciência e senso comum. Métodos

dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo. Tipos de pesquisa. O problema da pesquisa. O
enunciado de hipóteses. O projeto de pesquisa. Métodos quantitativos para a pesquisa social:
Problemas de mensuração. Produção de dados. Quadro de indivíduos / variáveis. Formulários e
questionários.

 
SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO



Definição do tema, do problema e das questões ou hipóteses que norteiam ou
amparam a pesquisa, objetivos de pesquisa e das justificativas para estudo do tema. Revisão da
literatura e redação da fundamentação teórico-empírica da pesquisa. Definição do método e
das técnicas da pesquisa. Integridade em pesquisa e boas práticas de redação científica.

 
SEMINÁRIO DAS LINHAS DE PESQUISA
Convida professores e pesquisadores da área a apresentar e debater os resultados

de seus estudos e pesquisas, com vistas a propiciar uma aproximação às temáticas centrais, aos
métodos e aos debates correntes. Propiciar ambiente para intercâmbio entre os discentes do
mestrado e doutorado e grupos de pesquisas.

 
Ementas das Disciplinas Optativas:
ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO
Entrada de dados. Análise exploratória de dados; testes não paramétricos;

análise de regressão - problemas com variáveis dicotômicas; análise categórica; introdução aos
modelos de variáveis latentes. Discussão sobre as possibilidades da análise multivariada;
possibilidades dos métodos de escalagem. Softwares disponíveis.

 
COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES DE ALIMENTOS
O ponto essencial desta disciplina compreende a investigação científica sobre as

evoluções dos modelos de comportamento de consumo, privilegiando aspectos de
interdisciplinaridade. Com foco nos comportamentos alimentares, pretende-se realizar uma
apresentação sobre as evoluções do conceito do marketing no campo alimentar, sobre os
estudos do mercado e dos comportamentos de consumo e sobre as inovações em Marketing de
alimentos.

 
ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS
Esta disciplina discute a origem do pensamento estratégico e suas correntes.

Conceitos em estratégia e suas bases teórico-conceituais. As estratégias genéricas de
dominação pelos custos e de diferenciação e seus principais condutores, vistos como uma
forma de se assegurar vantagem competitiva às organizações. Compreensão dos conceitos de
estratégia aplicados às empresas agroindustriais. Planejamento estratégico.

 
REDES ORGANIZACIONAIS
Conceito de Redes, sua dimensão e evolução. Perspectivas teóricas do estudo de

redes. Elementos estruturais e propriedades das redes. Tipologias de arranjos
interorganizacionais. Coordenação/governança de redes. Teoria de Rede Social.

 
RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES
Evolução do conceito de responsabilidade social; Bases teóricas para o estudo

da responsabilidade social das organizações; Padrões e normas; As organizações e o
desenvolvimento local sustentável.

 
CULTURA E PODER NAS ORGANIZAÇÕES
Evolução da Produção do Conhecimento sobre os Temas da Disciplina;

aspectos; Metodológicos do Ensino e Pesquisa sobre Poder e Cultura Organizacional; o
desvendar dos Padrões Culturais e das Redes de Poder em Organizações Prevalentes; padrões
Culturais e Políticos em Processos de Mudança e Transformação Organizacional; Modelagem



dos Processos de Mudança e Transformação: Contextualização, Auscultação, Disseminação e
Sustentação; Cultura de Responsabilidade e de Sustentabilidade na Gestão de
Aperfeiçoamento Continuo das Organizações.

 
SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS COMPLEXOS
O conteúdo da disciplina está organizado em três blocos: a) Bloco 1:

Coordenação de Sistemas Agroindustriais: Metodologia PENSA de análise de sistemas
agroindustriais; Contratos e governança; Contratos e Economia dos Custos de Transação;
Contratos e coordenação vertical; Coordenação de redes; Contratos e Coordenação horizontal;
Duração dos Contratos; Estabilidade dos contratos; Difusão de padrões contratuais; Contratos
de Suprimentos e Distribuição; b) Bloco 2: O papel das instituições no Agronegócio: Ambiente
Institucional e Direitos de Propriedade; Efeitos das Mudanças Institucionais Sobre as
Organizações; Direitos de propriedade e Meio Ambiente; Ações Coletivas e Coordenação
Horizontal; Cooperativas Agroindustriais; Cooperativas como Extensão Vertical dos
Agricultores.; c) Bloco 3: Teoria Baseada nos Recursos Conceitos da teoria baseada em
Recursos e Conhecimento; Estratégia das Firmas; Capacidades e Competências; d) Bloco 4:
Regulação, Certificação, Padrões e Qualidade dos Alimentos - Coordenação de redes e
qualidade; Surgimento dos Padrões; Certificação; Segurança dos Alimentos; Coordenação e
segurança do alimento.

 
ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS
O que é Análise Multivariada; Conceitos Básicos; Tipos de Técnicas;

Tratamento estruturado para construir modelos multivariados; Preparação para uma análise
multivariada; Técnicas de Dependência e Técnicas de interdependência.

 
 

ROSAMARIA COX MOURA LEITE PADGETT

 

Documento assinado eletronicamente por Rosamaria Cox Moura Leite Padge�,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 31/01/2018, às 15:45, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0293399 e o código CRC 0E3B04F4.

 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001363/2018-37 SEI nº 0293399
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