
 
 

 

 

ORIENTAÇÕES – PRÉ-PROJETO 

 

O pré-projeto deve ser objetivo e consistente. O documento deverá ter entre cinco e sete 

páginas escritas, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, com margens de 

2,5 cm. A linguagem utilizada deverá seguir a norma culta da língua. Como sugestão, o pré-

projeto poderá ter cinco capítulos, os quais são descritos a seguir. 

 

1. Problema para a prática na gestão contemporânea das organizações 

 

O(a) candidato(a) deverá apresentar um problema que julgue ser relevante para a prática na 

gestão contemporânea das organizações (últimos 10 anos), seja no nível de indivíduos, grupos, 

organizações e/ou mercados. Este problema deverá ter alguma relação com aspectos de 

liderança ou estratégia. Para tanto, sugerimos que visite a página do programa e consulte a lista 

de pesquisas que estão sendo conduzidas pelos professores. Quanto mais próximo seu pré-

projeto for de alguma pesquisa já conduzida pela escola, maiores serão suas chances de passar 

no processo seletivo.  

Você deverá justificar a escolha do problema, com base na experiência pessoal e profissional 

do(a) candidato(a), bem como em fatos e dados devidamente citados no pré-projeto.  

 

2. Bases conceituais sobre o problema 

 

O(a) candidato(a) deverá então sintetizar algum conhecimento existente sobre o problema 

identificado anteriormente, citando referências que já foram publicadas sobre o assunto, por 

exemplo, artigos acadêmicos, artigos executivos, livros, jornais, revistas, dentre outros.  

 

3. Lacuna de pesquisa 

 

O(a) candidato(a) deverá estabelecer uma relação entre o problema identificado para a gestão 

contemporânea das organizações e o conhecimento já existente sobre tal problema, 

identificando lacunas e oportunidades de pesquisa que ainda não foram suficientemente bem 

cobertas. 

 

4. Objetivos e metodologia 



 
 

 

 

O(a) candidato(a) deverá explicar os objetivos propostos para o projeto de dissertação, geral e 

específicos, citando a metodologia de pesquisa por meio da qual ele pretende responder o 

problema identificado.  

 

5. Referências 

 

O(a) candidato(a) deverá incluir as referências que foram citadas ao longo do texto, seguindo 

as normas APA ou ABNT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


