DOUTORADO
O Programa criado em 1978, busca formar mestres e doutores por meio da reflexão
teórico-crítica sobre a prática administrativa em diferentes contextos sócio-econômicos,
notadamente no Brasil.
Coerente com a orientação geral da PUC, o Programa resgata ativamente a função e a
responsabilidade social das organizações, tendo em vista a melhoria da qualidade de
vida da população brasileira.
Neste processo o Programa relaciona com outros Programas de Estudos Pós-Graduados
como o de Economia, Ciências Contábeis, Ciências Sociais e outros, favorecendo a
visão interdisciplinar.
OBJETIVOS DO DOUTORADO
- Formar o professor e pesquisador da administração fundamentado nos princípios
éticos e humanísticos que devem nortear a atuação do profissional no mercado.
- Contribuir para a produção de conhecimentos específicos no campo da administração
ajustados à realidade brasileira;
- Orientar o docente/pesquisador a desenvolver técnicas e procedimentos inovadores no
ensino da administração;
- Estimular o desenvolvimento do senso crítico, ético e socialmente responsável na
formação dos administradores; e
- Acolher e desenvolver projetos de Pós-Doutorado, em suas áreas de especialidade,
desde que se enquadre nas linhas de pesquisa.
PÚBLICO ALVO
Mestres em Administração ou em outra área afim, a juízo da Coordenação.
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
A área de concentração é o campo de conhecimento no qual o Programa desenvolve
seus estudos e pesquisas. Constitui a Área de Concentração do Programa: GESTÃO
INTEGRADA DAS ORGANIZAÇÕES
Esta área assume a perspectiva de integrar a gestão para estudar a ética, as novas
práticas e os processos administrativos relacionados ao ambiente interno e externo, na
formação e no desenvolvimento das organizações e sua inserção nas redes sociais

LINHAS DE PESQUISA
A linha de pesquisa é o campo temático que delimita os objetos de estudos e pesquisas
do Programa
I – Gestão e Inovação

Esta linha de pesquisa dedica-se ao estudo do desempenho das organizações e
desenvolvimento de negócios na gestão dos processos de estratégia, de marketing e de
finanças.
Professores vinculados
 Alexandre Luzzi Las Casas
 Antonio Vico Mañas
 Belmiro do Nascimento João
 Fabio Gallo Garcia
 Francisco Antonio Serralvo
 José Odálio dos Santos
 Onésimo de Oliveira Cardoso
 Rubens Famá
2 - Organizações e Sociedade
Esta linha de pesquisa tem como objeto o estudo da gestão de pessoas e relações de
trabalho, do desenvolvimento sustentável e das organizações e suas articulações com
Estado, mercado e sociedade.
Professores Vinculados
 Arnaldo José França Mazzei Nogueira
 Arnoldo José de Hoyos Guevara
 Ladislau Dowbor
 Leonardo Nelmi Trevisan
 Luciano Antonio Prates Junqueira
 Maria Cristina Sanches Amorin
 Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos

DURAÇÃO DO CURSO
O curso de Doutorado tem a duração mínima de 30 (trinta) meses e máxima de 48
(quarenta e oito) meses.
HORÁRIO DAS DISCIPLINAS
As disciplinas são oferecidas de segunda-feira a sexta-feira, no período das 8:00 às
12:00, das 13:00 ás 16:00 e das 16:00 às 19:00 . O aluno poderá matricular-se nas
disciplinas de acordo com sua linha de pesquisa e disponibilidade de horário.
As aulas são ministradas no Campus Monte Alegre - Rua Monte Alegre, 984 - Perdizes
- São Paulo.
ESTRUTURA CURRICULAR
Para completar os créditos exigidos pelo Programa os doutorandos deverão cumprir 54
(cinquenta e quatro) créditos, sendo 12 (doze) créditos em disciplinas obrigatórias; 12
(doze) em disciplinas eletivas escolhidas na linha de pesquisa; 12 (doze) créditos

relativos a seminários pesquisa; 06 (seis) créditos relativos a atividades complementares
(publicações); e 12 (doze) créditos relativos à elaboração e defesa da tese.
As atividades do Programa para o doutorado efetivam-se por meio de:
I - 04 disciplinas obrigatórias (12 créditos);
II - 04 disciplinas eletivas (12 créditos);
III - 03 Seminários de pesquisa (12 créditos);
IV - Atividades complementares (publicação); e
V - Elaboração da Tese.
I - Disciplinas Obrigatórias - 12 (doze) créditos:
• Estudos críticos da administração (03 créditos)
• Didática e estratégias de ensino e aprendizagem (03 créditos)
• Métodos qualitativos e quantitativos em administração (03 créditos)
• Monitoria de regência de disciplina (03 créditos)
II - Disciplinas Eletivas - 12 (doze) créditos:
• As disciplinas eletivas, em número de quatro (04), são escolhidas
entre aquelas oferecidas na linha de pesquisa, sendo cursadas com o
mestrado. Essas disciplinas (com 03 créditos cada) visam fornecer
subsídios teóricos para aprofundar o campo específico em estudo e
são desenvolvidas com as atividades de pesquisa.
III - Seminários de Pesquisa, totalizando - 12 (doze) créditos:
• Seminário de pesquisa I (04 créditos)
• Seminário de pesquisa II (04 créditos)
• Seminário de pesquisa III (04 créditos)
IV - Atividades complementares (publicação) - 06 (seis) créditos:
• Envolve a participação em pesquisas e a produção científica. Essa deverá ser
apresentada em seminários, colóquios, congressos e publicação de artigos. Essas
atividades deverão ser programadas com o Coordenador do Núcleo de acordo com o
Professor Orientador, se este não participar do mesmo núcleo de pesquisa do
doutorando, devendo os créditos serem concedidos de acordo com o escoamento da
produção em periódicos qualificados no Sistema Qualis/Capes da Área de
Administração com a seguinte correspondência: B2 ou superior = 6 créditos; B3 = 4
créditos; B4 = 2 créditos; B5 = 1 crédito (sendo obrigatória a publicação de, ao menos,
um [01] artigo em periódico B3).
V - Elaboração da Tese 12 (doze) créditos:
• Envolve um programa individual elaborado com o Professor Orientador, que inclui o
projeto de pesquisa, estudos dirigidos e outras atividades inerentes ao desenvolvimento
e preparação da tese.

PROFICIÊNCIA
Para ingressar no doutorado o candidato deverá apresentar proficiência nos idiomas de
inglês e francês, estando dispensados de realizar a prova os candidatos que
apresentarem o comprovante de sua realização para o ingresso no mestrado.

A proficiência deverá ser comprovada em até um (01) ano da data do ingresso do aluno
no curso de doutorado.
O aluno poderá substituir a prova de proficiência pelo curso de línguas instrumental
oferecido pela Cogeae para alunos da pós-graduação da PUC/SP.

BOLSAS
O custo da mensalidade do curso atualmente é de R$ 2.090,57 independente do número
de créditos cursados no semestre. Os alunos do curso podem requerer bolsa de estudo,
oferecida pela CAPES. A seleção é realizada pela Comissão de Bolsas do Programa e o
atendimento depende de vagas, que surgem apenas por substituição.

