MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DO TRABALHO PARA A QUALIDADE DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO (MPGTQAC-USU)
TERMO ADITIVO AO EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2017. 1 – ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
COMPLEMENTAR
A Coordenação do Programa, no uso de suas atribuições, resolve reabrir as inscrições do processo seletivo para o Curso de
Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído (MPGTQAC), previsto no Edital
2017.1 com a finalidade de complementar as vagas remanescentes com candidatos vinculados a Instituições de Ensino
Superior de outros Estados da Federação que tenham professores colaboradores vinculados ao Mestrado Profissional em
gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído (MPGTQAC-USU) e disponibilizem espaço e
equipamentos nos horários necessários a atividades por telepresença. A etapa eliminatória será em 27 de abril de 2017 de
9h a 16h por ordem alfabética e a classificatória, em 28 de abril de 2017 no horário de 9h. às 13h. As inscrições foram
prorrogadas até 24 de abril de 2017.
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas mediante a remessa da documentação solicitada no Edital 2017.1 por Sedex (ou
equivalente) para a Secretaria da Pró-Reitoria do MPGTQAC, situada no Campus da Universidade Santa Úrsula, na Rua
Fernando Ferrari, 75 - Prédio I, sala 207, 2º andar - Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22231-040. O candidato deverá ainda
enviar arquivo digital pdf contendo a proposta de projeto de estudo conforme Roteiro para o Projeto de Pesquisa presente no
edital de seleção 2017.1 (Anexo I).

2. DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
O processo de seleção será realizado em duas etapas. A primeira será realizada por meio de análise curricular, e entrevista
com defesa da proposta de projeto de pesquisa por telepresença. Os aprovados passarão à segunda etapa, que consta de
um exame de proficiência em inglês realizado na IES de origem sob supervisão do professor colaborador local.
3. DAS VAGAS
Serão oferecidas 14 (quatorze vagas), sendo 6 (seis) vagas para a Linha de Pesquisa
PROJETO DE AMBIENTES ACESSÍVEIS, 6 (seis) vagas para DIREITO, ÉTICA E CIDADANIA NAS ORGANIZAÇÕES e 2
(duas) vagas para AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AMBIENTE CONSTRUÍDO.
4. DAS AULAS
Os candidatos aprovados serão incorporados à turma 2017.1, cujo semestre iniciou-se em 11 de março de 2017, participando
nas disciplinas por telepresença sob supervisão de professor colaborador local, devendo comparecer mensalmente no
Campus Botafogo da USU para orientação e integração com os docentes e discentes do Rio de Janeiro

5. DA REPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS E CARGA HORÁRIA
Os candidatos selecionados, para efeitos de nivelamento de carga horária e conteúdos com os alunos da turma 2017.1 já em
andamento, deverão cumprir um plano de reposição elaborado em comum acordo com os professores colaboradores locais
e os responsáveis pelas disciplinas em andamento.

EVENTOS
Envio de documentação para inscrição via Sedex e de
proposta de pesquisa por e-mail
Etapa eliminatória (teleconferência)
Resultado
Etapa classificatória
Divulgação do resultado
Prazo para Recurso
Resultado do Recurso
Início das aulas e reposição de conteúdos

DATAS
24 de abril de 2017 como o último dia para postagem de
documentação e envio de arquivo digital
27 de abril de 2017 de 9h a 16h
27 de abril de 2017 às 20h
28 de abril de 2017 no horário de 9h às 13h.
A partir de 150h de 28 de abril de 2017.
Até as 16 horas de 28 de abril de 2017
Até as 22 horas do dia 02 de maio de 2017.
11 de março de 2016.

ANEXO I
ROTEIRO PARA O PROJETO DE PESQUISA
TÍTULO
Indique no título as principais questões do trabalho, sendo desejável o uso de subtítulos.
INTRODUÇÃO
Esta parte do projeto responde à pergunta: “o que será estudado?”. Aqui se descreve o tema em que se insere o
objeto de estudo e o assunto a desenvolver nesse âmbito. Deve assinalar a linha de pesquisa do curso no qual o
projeto se enquadra. Relaciona o projeto com a experiência profissional do autor, explicitando seus interesses.
Expõe a relevância do projeto e sua importância para a qualidade do ambiente construído. Aborda a relação do
projeto com as tendências atuais e destaca os principais pontos de debate a serem tratados na pesquisa.
QUESTÃO
Este item constitui o princípio organizador da pesquisa e define o enfoque do assunto a ser estudado. Identifica o
problema pertinente ao assunto a ser atacado na pesquisa e o estado da questão na literatura pertinente.
OBJETIVOS
Descreve os produtos que se espera obter com a pesquisa. Devem ser traduzidos por verbos no infinitivo (realizar,
descrever, construir, etc.). Discriminar objetivos gerais e específicos e relacioná-los às justificativas.
JUSTIFICATIVAS
Apresenta os motivos de ordem teórica /prática que justificam a pesquisa (a lacuna que existe, o conflito que se
verifica, a necessidade de inovação que se constata, etc.).
TÉCNICAS E MÉTODOS DE PESQUISA
Esta parte do projeto responde à pergunta: “como será estudado?”. Descreve os procedimentos, as técnicas e os
instrumentos a serem utilizados para a realização do trabalho. Devem ser explicitados: o campo de observação, os
instrumentos de pesquisa e as técnicas estatísticas. Caso se aplique, o projeto deverá também conter um termo de
consentimento livre e esclarecido.
PLANO DE TRABALHO (CRONOGRAMA)
Distribuição do tempo de todas as fases e tarefas da pesquisa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As fontes de referência a serem utilizadas na pesquisa.

