ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS
ISOLADAS NO SEMESTRE 2021/2
A solicitação de matrícula em disciplina isolada deverá ser feita por meio do e-mail da
secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPG) ao qual a disciplina está vinculada.
O e-mail de contato da secretaria do PPG pode ser encontrado na tabela apresentada a
seguir, na qual também constam informações detalhadas sobre cada uma das disciplinas
(ementas, carga horária, número de créditos professores, horários etc.).
Cópias dos seguintes documentos deverão ser enviadas por e-mail em formato
digitalizado:
•
•
•
•

CPF
Carteira de Identidade (frente e verso)
Certidão de Nascimento e/ou Casamento
Diploma de graduação (frente e verso)

Observações:
(1) O valor de cada disciplina corresponde ao número de créditos multiplicado pelo valor
do crédito (R$ 568,60), com pagamento em até quatro parcelas; (2) a aceitação da
solicitação de matrícula dependerá da disponibilidade de vagas; (3) as datas e horários
das disciplinas poderão sofrer alterações até o início do período de matrículas.

Passo Fundo, junho de 2021.

Divisão de Pós-Graduação – Setor Stricto Sensu
Vice-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade de Passo Fundo

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGAdm
ppgadm@upf.br

Disciplina

Controles de Gestão

Desenvolvimento e Diversificação Produtiva

Métodos Quantitativos

Métodos Qualitativos

Seminários de Dissertação

Professor

Rodrigo Angonese

Luiz Fernando
Fritz Filho

André da Silva
Pereira

Créditos

2

2

2

Carga
horária

Dia da
semana

Horário

40

Teorias, princípios, fundamentos e
procedimentos de planejamento e
controle empresarial: o ambiente
organizacional, o processo de adaptação,
a cultura, as relações de poder e os
objetivos organizacionais, aspectos sócioinstitucionais, e comportamento. Controle
agosto a
de gestão estratégico e operacional. A
relação do controle de gestão com o ciclo dezembro
de vida organizacional. Métodos e
técnicas de avaliação de desempenho.
Sistemas de remuneração de executivos
e empregados. Aplicações da teoria do
controle de gestão na análise dos
resultados

quinta

19:20-22:35

40

Teorias do Desenvolvimento. Política de
Públicas, Estado e agricultura. Modelos
de desenvolvimento rural.
Especificidades da empresa rural.
Abordagem sistêmica. Mercados e
comercialização de produtos
agroindustriais. Gestão rural. Sistemas
de produção. Viabilidade econômica da
empresa rural.

agosto a
dezembro

quarta

19:20-22:35

40

Tipos de design de pesquisa com dados
quantitativos e seus principais
constituintes. Mensuração de variáveis.
Construção de instrumento de coleta de
dados. Validação e confiabilidade. A
lógica da análise do levantamento de
dados. Análise de dados
nãoparamétricos. Uso de técnicas
multivariadas de análise

agosto a
dezembro

quinta

19:20-22:35

agosto a
dezembro

sexta

19:20-22:35

agosto a
dezembro

quarta

19:20-22:35

Anelise Rebelato
Mozzato

2

40

Luiz Fernando
Fritz Filho

2

40

Ementa

Tipos de design de pesquisa com dados
qualitativos e seus principais
constituintes. Procedimentos para coleta
de dados. Identificação dos parâmetros
para a coleta de dados. Desenho e
protocolo para coleta de informações.
Planejamento e projeto de dissertação.
Definição do tema de estudo.Elaboração
dos projetos e da justificativa da
pesquisa. Construção do quadro teórico
de referência. Descrição dos
procedimentos metodológicos.

Período

