
RESOLUÇÃO Nº 63, DE 05 DE JUNHO DE 2020.
 
O COLEGIADO DE CURSO DOS CURSOS DE MESTRADO E

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

 
Art. 1. Aprovar Diretrizes complementares para a composição

de Bancas examinadoras de qualificação e defesa de dissertações, teses ou
equivalentes no âmbito do Programa de Pós-graduação em Administração.

 
Capítulo I

Objetivos e prerrogativas
 

Art. 2. São objetivos deste conjunto de Diretrizes:
I. Assegurar a qualidade e efetividade da pesquisa e dos

produtos técnico-científicos;
II. Estabelecer o intercâmbio entre pesquisadores, instituições

de ensino, de pesquisa e formuladoras de políticas públicas.
§ 1. O intercâmbio entre pesquisa e ensino abrangerá todas as

etapas do sistema educacional brasileiro.
§ 2. O intercâmbio entre pesquisadores inclui relações com

todas as áreas de conhecimento.
§ 3. O intercâmbio com instituições de pesquisas,

governamentais, privadas ou do terceiro setor e formuladoras de políticas
públicas deve se adequar aos critérios de autonomia epistemológica,
intelectual, ideológica-valorativa e decisória do Ppgad.

§ 4. Os intercâmbios estabelecidos neste artigo devem ter como
premissas decisórias a relação dialética e dialógica com a área de
concentração do Ppgad, seus respectivos objetos de estudos e pesquisa,
seus objetivos e/ou seu planejamento estratégico.

Art. 3. A composição das Bancas examinadoras de qualificação
e defesa de dissertações, teses ou equivalentes seguirá sua adequação
perene às normas institucionais da UFMS/PROPP.

 

Capítulo II
Da composição das Bancas examinadoras e das sanções
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Art. 4. A proposição da composição da Banca examinadora de
qualificação e defesa de dissertações, teses ou equivalentes no âmbito do
Programa de Pós-graduação em administração é de responsabilidade do
professor orientador. 

Art. 5. A adequação e conferência do perfil dos membros da
banca às normas da UFMS e deste conjunto de Diretrizes devem ser,
primeiramente, de responsabilidade do professor orientador, não obstante
sua aprovação ocorra em âmbito do órgão colegiado do curso ou em
decisão monocrática ad referendum pelo presidente do órgão colegiado.

§ 1. A responsabilidade atribuída ao orientador seguirá os
princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade da administração
pública, assim como o exercício perene do autocontrole e da autoridade
compartilhada.

§ 2. As sanções positivas referentes às boas práticas de
composição de bancas serão objetivadas na reputação compartilhada, na
confiança e na institucionalização de hábitos estruturantes geradores de
sinergias para o Ppgad, tais como:

I – Realização de palestras por membros da Banca;
II – Realização de minicursos;
III – Financiamento de diárias e passagens para membros da

Banca pelo Ppgad, excluído a cota-docente, quando houver disponibilidade
orçamentária vinculada ao Programa de Apoio à Pós-graduação (Proap) e
cumpridos os itens I e/ou II deste parágrafo;

§ 3. As sanções punitivas e/ou corretivas serão aplicadas da
seguinte forma:

I – Tornar sem efeito a participação de um ou mais membros da
banca, por meio de decisão monocrática ad referendum, quando não
atender as normas da UFMS/Propp e desta Resolução, e podendo levar ao
cancelamento do Exame de qualificação ou defesa caso o número de
membros restantes não atenda às normas institucionais.

II – Perda da autonomia vinculada ao princípio de autocontrole,
com a consequente aprovação de Banca realizada somente pelo órgão
colegiado em reunião ordinária, quando não houver adequação com as
Diretrizes do dispositivo aqui expostas, durante o quadriênio de avalição
imposto pela Capes.

III – Suspenção da cota-parte do docente referente ao recurso
oriundo do Proap, durante o quadriênio de avalição imposto pela Capes,
quando houver inadequação em relação às normas da UFMS/Propp ou das
Diretrizes do dispositivo aqui expostas.

  
Seção I

Da composição da Banca de Mestrado ou equivalente
 
Art. 6. Assegurada a adequação às normativas da UFMS/Propp,

o perfil dos membros da Banca examinadora de qualificação e defesa de
Mestrado deverá ser atendido por no mínimo um dos seguintes critérios:

I – Ser professor vinculado a um Programa de Pós-graduação
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stricto sensu.
II – Ter finalizado no mínimo 4 (quatro) orientações de

monografia de pós-graduação lato-sensu.
III – Ter finalizado no mínimo 20 (vinte) orientações de

monografia de graduação.
IV – Ter publicação qualificada pela Área de Administração

Pública e de Empresas, Contabilidade e Turismo, com pontuação equivalente
a dois artigos A1 (ou 200 pontos)

V – Estar vinculado ou ter estabelecido vínculo de no mínimo 4
anos com instituição de pesquisa ou formuladora de políticas públicas com
aderência com o objeto de estudo ou de pesquisa a ser examinado.

VI – Aderência com o objeto de estudo ou de pesquisa,
formalmente comprovada, por meio de trabalhos técnicos e/ou produtos
tecnológicos, salvaguardada neste item a decisão exclusiva de aprovação
da Banca em decisão colegiada.

 
Art.7. Fica impossibilitada a participação de coorientador de

trabalho como membro de banca, em respeito ao Art. 49 da Resolução nº
139, de 18 de junho de 2018.

 

Seção II
Da composição da Banca de Doutorado ou equivalente

 
Art. 8. Assegurada a adequação às normativas da UFMS/Propp,

o perfil dos membros da Banca examinadora de qualificação e defesa de
Doutorado deverá ser atendido por no mínimo um dos seguintes critérios:

I – Estar vinculado a um Programa de Pós-graduação stricto
sensu que possua curso de Doutorado.

II – Ter concluído, no mínimo, quatro orientações de Mestrado.
III – Ter publicação qualificada pela Área de Administração

Pública e de Empresas, Contabilidade e Turismo, com pontuação equivalente
a 4 (quatro) artigos A1 (ou 400 pontos)

IV – Estar vinculado ou ter estabelecido vínculo de no mínimo 4
anos com instituição de pesquisa ou formuladora de políticas públicas com
aderência com o objeto de estudo ou de pesquisa a ser examinado

VII – Aderência com o objeto de estudo ou de pesquisa,
formalmente comprovada, por meio de trabalhos técnicos e/ou produtos
tecnológicos, salvaguardada neste item a decisão exclusiva de aprovação
da Banca em decisão colegiada.

Art. 9. Fica impossibilitada a participação de trabalho como
membro de banca,  em respeito ao Art. 49 da Resolução nº 139, de 18 de
junho de 2018.

 
Seção III
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Dos princípios da finalidade e da moralidade

 

 Art. 10. Assegurada a adequação às normativas da
UFMS/Propp e ao conjunto de Diretrizes deste dispositivo, considerando as
relações grupais, as rotinas de pesquisa e as relações sociais decorrentes
expressas em relações de amizade, assim como as possíveis relações
afetivas e de parentesco entre membros da banca e entre membros da
banca e professor orientador, ou ainda, que os pesquisadores não são
entidades formais-abstratas e constroem parcerias sinérgicas, deve-se
considerar:

I – O princípio da finalidade, observado em sua relação com os
demais princípios constitucionais e infraconstitucionais que orientam a
administração pública, destacados os princípios da eficiência e da
razoabilidade;

II – O princípio da moralidade, para o qual a composição da
Banca deve orientar-se não apenas pelos dispositivos legais, mas também
pela estruturação de boas práticas, da presunção da boa-fé e da lealdade
ao conhecimento científico, à administração pública e ao interesse público.  

III – O princípio da publicidade, devendo-se publicizar
oficialmente, através da carta de agendamento de bancas a data, o local e,
em caso de defesa virtual, o link para a conferência, respeitando o § 6º do
artigo 47 da Resolução nº 139, de 18 de junho de 2018.  

 
Parágrafo Único – É vedada a participação na comissão

examinadora o professor ou pesquisador que apresentar parentesco de
primeiro grau com o candidato a ser examinado ou com seu o seu
professor orientador e for ou ter sido cônjuge do candidato a ser
examinado ou do professor orientador.

 
Art. 11. Caso a composição da Banca possa causar quaisquer

dúvidas quanto aos princípios estabelecidos no art. 10 supracitado, a
mesma deverá ser discutida e aprovada exclusivamente por meio de
decisão colegiada ordinária, por meio da qual o professor orientador deverá
apresentar justificativas para a sua composição. 

 
Capítulo III

Disposições finais

 

Art.12. É assegurado aos docentes do Ppgad ampla defesa,
formalmente encaminhada, para quaisquer decisões emitidas pelo Colegiado
e respectiva presidência.

 
Art. 13. Os casos não previstos neste dispositivo serão

resolvidos pelo Colegiado do curso, ouvida a PROPP.
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Glossário

Objeto de estudo: Refere-se ao conjunto de temáticas ou
assuntos abordados por critérios científicos em perspectiva genérica e
universalizante; são constituídos pela abstração conceitual e/ou categorial
em sua materialidade histórico-temporal.

Objeto de pesquisa: Refere ao conjunto de temáticas ou
assuntos abordados por critérios científicos em perspectiva singular ou
particular; são constituídos por concretude material, espacial e temporal,
geralmente localizados no campo empírico da pesquisa.
 

THELMA LUCCHESE CHEUNG
PRESIDENTE

 

Documento assinado eletronicamente por Thelma
Lucchese Cheung, Coordenador(a) de Curso de Pós-
graduação, em 10/06/2020, às 10:07, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1991477 e o código CRC
FE0458E0.

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 23104.012545/2020-58 SEI nº 1991477
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