MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO
Orientações para elaboração da Dissertação em formato de artigo
Alternativamente ao formato tradicional da dissertação, o(a) aluno(a) pode entregar a
dissertação no formato de artigos, respeitando-se as seguintes normas:
1. Caso o aluno, em conjunto com seu orientador, opte por esse formato, deverão ser
entregues dois artigos nas seguintes modalidades:
a. Artigos submetidos ou aceitos em periódicos qualificados. Não serão aceitos
artigos já publicados em periódicos;
b. Artigos submetidos, aceitos ou publicados em anais de eventos científicos
qualificados pela área de Administração da CAPES;
2. Os artigos deverão ser aderentes ao projeto de pesquisa do orientador;
3. Deverá haver convergência ou complementaridade temática entre os artigos, sendo que:
a. O primeiro artigo deverá evidenciar domínio do tema por parte do(a) aluno(a)
podendo, entre outras possibilidades, se constituir em revisão sistemática de
literatura, ensaio teórico, proposição de modelo conceitual, etc.
b. O segundo poderá se constituir na aplicação empírica do primeiro, como em um
artigo teórico-empírico, artigo técnico, caso para ensino, entre outros;
4. A originalidade de cada artigo deverá ser preservada, inclusive observando-se questões de
autoplágio;
5. Os dois artigos deverão ter sido elaborados durante o período de em que o(a) aluno(a)
está matriculado(a) no curso de mestrado;
6. A autoria dos artigos deverá, necessariamente, trazer o(a) aluno(a) como primeiro(a)
autor(a), seu(sua) orientador(a) como segundo(a) autor(a) e, caso houver, seu(sua) coorientador(a) como terceiro(a) autor(a);
7. Os artigos poderão ser entregues nos formatos (tamanho do papel, margens, tamanho do
texto, extensão, norma de citações etc.) exigidos pelas revistas (em “Instruções aos
Autores”) a que foram ou pretender ser submetidos;
8. Os artigos poderão ser escritos nos idiomas português ou inglês;
9. Os subprodutos entregues nas etapas de desenvolvimento dos artigos deverão obedecer
ao prazo de desenvolvimento do curso de mestrado e correspondem a:
a. Pré-qualificação (12 meses após o início do curso): deverá ser entregue um projeto
norteador do(s) artigo(s) a serem produzidos, com introdução, referencial teórico
e método. O projeto poderá se constituir em um avanço sobre o projeto já
entregue e cadastrado no Argus;
b. Qualificação (18 meses após o início do curso): um artigo finalizado e o projeto de
outro artigo (introdução, referencial teórico, método e resultados pretendidos).
10. Os dois artigos deverão ser apresentados e avaliados em banca de defesa pública,
respeitando-se tempo e formato da apresentação no modelo tradicional de dissertação.

