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EDITAL Nº 008/2023-PPA 
 
 
 O Prof. Dr. José Paulo de Souza, coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Administração, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias. 

 
 
Considerando os Editais nº 031/2022-PPA e 032/2022-PPA – Abertura do Processo Seletivo 
para Alunos Regulares, respectivamente, para o Mestrado e Doutorado, turmas 2023. 
Considerando o Edital nº 006/2023-PPA – Homologação das inscrições para o Mestrado e 
Doutorado, turmas 2023. 
Considerando o Edital nº 007/2023-PPA – Convocação para Entrevistas. 
 
 
 

TORNA PÚBLICO: 
 
A relação dos docentes que participarão das entrevistas dos candidatos do Processo Seletivo 
do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (MESTRADO e DOUTORADO), 
para a linha de pesquisa “Estudos Organizacionais e Sociedade” – turmas 2023 – em 
conformidade com os Arts. 8 e 9 da Res. 027/2022-CEP, que atestam não se enquadrarem nas 
seguintes situações de impedimento ou suspeição com qualquer candidato do processo 
seletivo: 
 

I - cônjuge ou companheiro, mesmo que divorciado ou separado judicialmente; 

II - parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, 
inclusive; 

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato ou respectivo 
cônjuge ou companheiro; 

IV - tenha participado como perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 
terceiro grau. 
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DOCENTES: 
 
- Profª Drª Fabiane Cortez Verdu 
- Profª Drª Josiane Silva de Oliveira 
- Prof. Dr. Marcio Pascoal Cassandre 
- Profª Drª Priscilla Borgonhoni Chagas 
 
 
 
PRÓXIMAS ETAPAS DO CRONOGRAMA* 
 
Realização das Entrevistas da linha Estudos 
Organizacionais e Sociedade 

14 de fevereiro/2023 

Reunião do Conselho Acadêmico, p/ homologação do 
resultado do processo seletivo: 

16 de fevereiro/2023 

Resultado Final 17 de fevereiro/2023 
Matrícula (1ª Chamada), com inscrições de bolsas 06 e 07 de março de 2023 
Matrícula (Suplentes), com inscrições de bolsas 08 de março de 2023 
Reunião da Comissão de Bolsas p/ selecionar os novos 
bolsistas inscritos por ocasião da primeira matrícula 

Entre 13 e 18 de março de 2023 

Assinatura dos novos bolsistas no contrato da Capes 20 e 21 de março de 2023 
Início das aulas: 27 de março de 2023 

(*) As datas poderão ser alteradas pela Comissão do Processo Seletivo, se necessário, mediante publicação prévia no site. 
 
 
PUBLIQUE-SE. 

Maringá, 13 de fevereiro de 2023 

 
Prof. Dr. José Paulo de Souza 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração 
 

e. 


