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Faculdades Ibmec - RJ 

Coord. Pós-Graduação Stricto Sensu 

Processo Seletivo para Programas de Mestrado em Administração e Economia 

Proposta de Trabalho 

O processo seletivo dos mestrados das Faculdades Ibmec inclui uma entrevista, em que se 

avalia a aderência do perfil e dos objetivos que o candidato pretende alcançar a nossos 

programas de pós-graduação. Para melhorar a qualidade dessa avaliação, requer-se dos 

candidatos a preparação de uma breve descrição do trabalho que pretendem desenvolver em 

suas dissertações. 

A proposta de trabalho deve ser concisa, objetiva, e consistente. Espera-se que o candidato 

seja capaz de expor suas ideias de forma lógica e de acordo com a norma culta da língua. O 

documento gerado deve ter no máximo três páginas, escritas em fonte Times New Roman 

tamanho 12, e espaçamento 1,5. As margens devem ser de 2,5 cm. 

O documento deve ser entregue, impresso, no ato da entrevista. Os candidatos que não 

atenderem esse requisito serão imediatamente desclassificados do processo seletivo. 

Estrutura da Proposta de Trabalho 

A proposta deverá ser estruturada conforme a seguir. 

1. Identificação do candidato 

Incluir o nome completo e CPF. 

 

2. Título do estudo a ser desenvolvido na dissertação 

O título deve ser breve e identificar claramente o foco do trabalho de dissertação proposto. 

 

3. Principais objetivos a serem alcançados 

O candidato deve explicitar os objetivos a serem alcançados em seu trabalho. Serão avaliados 

não só a aderência desses objetivos às linhas de pesquisa e competências e interesses do corpo 
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docente do programa, como também a viabilidade de se atingir tais objetivos no tempo 

disponível para a elaboração de uma dissertação de mestrado (geralmente, 12 meses). 

 

4. Relevância do estudo 

Esta seção deve apresentar de forma sucinta porque o desenvolvimento de um trabalho com 

os objetivos descritos anteriormente, na seção 3, seria importante para as organizações e 

instituições brasileiras, seus gestores, empregados, e outros stakeholders, e/ou a sociedade 

como um todo. Além disso, recomenda-se que o candidato explore, em algum grau, a 

literatura acadêmica pertinente, de forma que possa explicar como sua dissertação contribuiria 

para o desenvolvimento do conhecimento científico sobre o tema de interesse. Bases de dados 

abertas, como http://www.scielo.br/ e https://scholar.google.com.br/, podem ser usadas para 

encontrar artigos acadêmicos relevantes. 

 

4. Como e onde os dados a serem analisados seriam coletados 

De forma geral, as dissertações desenvolvidas nos programas de mestrado das Faculdades 

Ibmec são de natureza aplicada, almejando diagnosticar, analisar, e propor soluções para 

problemas enfrentados pelas organizações e instituições brasileiras e seus agentes. Assim, 

salvo exceções, o desenvolvimento do trabalho de dissertação envolve a coleta de dados sobre 

o ambiente econômico e de negócios do país, ou até mundial. Nesta seção, espera-se que o 

candidato reflita sobre as fontes de informação a serem utilizadas e a forma como seus dados 

seriam obtidos. 

 

5. Exemplos de referências bibliográficas que embasariam o estudo 

Nesta seção, deve-se incluir as referências dos principais artigos, livros, websites, etc. que 

foram utilizados para embasar a proposta de trabalho. Por exemplo, artigos científicos 

identificados na seção 4 devem ser listados aqui. Embora não seja exigido do candidato que 

siga um padrão formal para listar suas referências, sugere-se a adoção das regras da ABNT 

(ex., http://www.biblioteca.ufrrj.br/referencias.html). 
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