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1. Forma
•
•
•

•

O trabalho deverá conter um mínimo de 30 páginas, incluída a bibliografia.
Letra do tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5.
As seções do texto devem, no mínimo, espelhar a seguinte divisão:
1. Introdução;
2. Bases do Conhecimento Científico;
3. Apresentação e Justificativas do Tema;
4. Análise do tema e elementos do campo/autores;
5. Conclusão;
6. Bibliografia.
Seções adicionais e/ou subseções devem ser inseridas sempre que se tornem
necessárias. As notas, se utilizadas, devem ser inseridas no pé da página
correspondente.

2. Conteúdo
•

O trabalho deve expressar o produto de uma reflexão aprofundada sobre a
epistemologia da administração. Por meio deste trabalho, o aluno comprovará a sua
capacidade de abstração, de argumentação e de síntese face às questões
concernentes à produção do conhecimento científico em administração. Em suma, o
trabalho refletirá a aprendizagem alcançada pelo aluno na disciplina.

•

O aluno escolherá uma dentre as duas opções temáticas abaixo, sendo a primeira
delas considerada como preferencial, visto que ser esta a que proporciona maior
aprendizagem, como também é a de maior utilidade para o desenvolvimento global
do curso de doutorado que o aluno ora realiza. Todavia, a escolha da segunda opção
não implicará em prejuízo na avaliação. Seguem as opções:
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a) Tema da tese:
A partir do assunto escolhido para a tese, elaborar uma análise epistemológica
sobre alguns textos bastante representativos da fundamentação teórica do campo
correspondente. Essa análise deverá ser complementada por uma análise do campo
científico, enfocando a identificação dos principais atores, de suas estratégias de
ação face ao poder, à legitimidade da produção e à divulgação/publicação de
textos, as organizações envolvidas, as ideologias em confronto, os esquemas do
campo editorial, etc., correspondente ao tema.
b) Tema de interesse na administração:
As mesmas análises do item anterior, mas dirigido para aqueles alunos que ainda
não têm um assunto definido para a sua tese ou pensam em mudá-lo. Assim,
substitui-se a idéia inicial de tema de tese por um tema que desperte o seu
interesse dentro do campo da administração e que futuramente possa vir a ser
escolhido para a tese.
•

A bibliografia do trabalho deve conter os textos discutidos durante a disciplina,
acrescidos dos textos específicos que sejam alvo da análise epistemológica assim
como de outros que se tornem necessários.
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