Padrão de Qualidade
O Instituto COPPEAD de Administração da Universidade
Federal do Rio de Janeiro é uma escola de negócios
reconhecida globalmente pela sua excelência. A escola
ﬁgura em rankings nacionais e internacionais, como
CAPES e Financial Times.

Há mais de 45 anos, a Escola de Pós-Graduação
em Administração da Universidade Federal do
Rio de Janeiro contribui para o desenvolvimento
do Brasil, fornecendo educação de qualidade
para formação de líderes globais que
transformam o mundo dos negócios.

“

Bolsa de Estudo

Marcos Simões

“Coppead não é só uma
instituição de ensino de
excelência, como
também auxilia a
organização no seu
desenvolvimento”

Doutorando 2017

Doutorado
em Administração

Um programa da UFRJ para a
formação de professores e
pesquisadores de excelência
internacional

https://youtu.be/079OcwPxwqo

A escola oferece bolsas de estudo ﬁnanciadas pelos
principais órgãos de fomento do país: CNPq, Capes e
Faperj. Mais informações podem ser obtidas nos
respectivos sites dos órgãos de fomento.

Entre em contato com os órgãos de fomento para mais
informações.

Rua Pascoal Lemme, 355
Cidade Universitária 21941-918
Rio de Janeiro - RJ

Tel: (+5521) 3938-9808
www.coppead.ufrj.br
atendimento@coppead.ufrj.br

INSTITUTO COPPEAD DE ADMINISTRAÇÃO
A Escola de Negócios da UFRJ

Sobre o Programa

Jornada Adadêmica
Fase 2

O programa de Doutorado do Coppead possui a
importante missão de formar pesquisadores de alto
nível, que contribuam para avançar o conhecimento na
área de administração e gestão de negócios.
Os alunos são capacitados com uma visão
cientíﬁco-metodológica e saem do Doutorado com um
sólido embasamento teórico.
Ao concluírem o programa, os alunos estão preparados
para seguirem uma carreira acadêmica dentro e fora do
país, podendo também retornar ao mundo corporativo
como executivos e consultores que buscam gerar valor
às organizações.
Conﬁra os requisitos necessários e as fases do
programa, de duração média de 4 anos e que exige
dedicação em tempo integral.
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Fase 3

Exame de Qualificação
Desenvolvimento de Tese

Fase

Fase

Nesta fase, que corresponde ao segundo ano do
programa, o aluno realizará o seu Exame de
Qualiﬁcação. O referencial teórico e os tópicos do
exame serão deﬁnidos pela Área de Concentração do
candidato, ou pela submissão de artigo cientíﬁco a
revista indicada no Qualis Capes.

Desenvolvimento de Tese
Defesa Projeto de Tese

Fase

3

Desenvolvimento de Tese
Defesa de Tese
Formatura

Fase 1
Durante o primeiro ano do programa, o aluno deverá
cursar um mínimo de 480h aula, o que corresponde
cerca de 12 disciplinas. Aqueles que não possuírem
Mestrado, ou formação anterior em Administração ou
na Área de Concentração para a qual foram aceitos,
poderão ser recomendados a cursar disciplinas do
Mestrado em complementação à sequência obrigatória
do Doutorado.

O aluno deverá defender seu Projeto de Tese para uma
Banca Examinadora, presidida por seu orientador. O
projeto deve incluir objetivos de pesquisa, relevância do
estudo, antecedentes teóricos, pergunta de pesquisa,
metodologia e cronograma de trabalho.

Fase 4
O aluno continuará desenvolvendo seu projeto de
pesquisa até sua Defesa de Tese, que deverá ocorrer
dentro do prazo de 48 meses. A aprovação pela Banca e
o cumprimento das formalidades impostas pela
Universidade permitirão o recebimento do Grau de
Doutor em Administração de Empresas concedido pelo
COPPEAD/UFRJ.

