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PROJETO DE PESQUISA 

 

O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE GESTÃO NOS MESTRADOS PROFISSIONAIS? 
DESEJO OU REALIDADE? 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: CONTROLE GERENCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/02/2017 

 
Descrição: O presente projeto conta com o apoio financeiro do CNPq através da concessão de uma bolsa 
produtividade PQ2 concedida ao pesquisador responsável do projeto. O projeto é uma continuidade de 
outros desenvolvidos na mesma linha pelo pesquisador responsável, a saber: CONTRIBUIÇÃO DOS 
MESTRADOS PROFISSIONAIS NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE GESTÃO iniciado em 
2015 e concluído em 2017 com apoio financeiro do MackPesquisa e A CONTRIBUIÇÃO DA PRÁTICA 
PARA A FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO CONTÁBIL iniciado em 2012 e concluído em 
2014.Considerando a definição de Mestrado Profissional formulada pela Capes, ou seja: “O Mestrado 
Profissional (MP), objetivo central deste projeto consiste em avaliar a relevância da contribuição dos 
mestrados profissionais brasileiros no desenvolvimento de tecnologias de contabilidade e gestão. Com 
relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se desenvolverá em duas etapas conforme segue 
e pode ser classificada como uma pesquisa descritiva. Na primeira etapa serão coletados dados primários 
e secundários necessários para a análise do desempenho dos mestrados profissionais da área de gestão 
e contabilidade no Brasil. Nesta fase o método de pesquisa a ser utilizado será o da análise documental. 
A segunda etapa desta fase, mais rica em termos práticos, consistirá de uma survey junto a discentes e 
docentes destes programas, além de entrevistas semiestruturadas com alguns docentes e discentes e 
gestores de empresas onde os discentes desenvolveram as suas pesquisas. Neste caso, as entrevistas 
precederão à survey, pois se pretende utilizar os resultados da mesma para a elaboração dos questionários 
que serão aplicados aos discentes e docentes. Cabe aqui ressaltar que se optou por entrevistar as pessoas 
diretamente envolvidas nas empresas estudadas com o objetivo avaliar o resultado prático das pesquisas 
desenvolvidas. Em termos de metodologia de análise dos dados serão utilizadas técnicas estatísticas 
apropriadas para o caso da survey e análise de conteúdo para o caso das entrevistas. No âmbito desse 
projeto foi publicado um artigo na Revista Cientifica Eccos o artigo intitulado Industrialização da Educação, 
Edtech e Prática Docente e aceito para publicação na Revista de Administração, Ensino e Pesquisa - 
RAEP, o artigo intitulado Notas Sobre o Rigor-Relevance Gap no Contexto do Mestrado Profissional. Além 
disso dois artigos foram selecionados e apresentados no EnEPQ (ANPAD) e CONTECSI (FEA – USP). 
Também no âmbito desse projeto foi proferida, a convite, no VI SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN 
CONTABLE Y IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES CONTABLES realizado na 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – COLÔMBIA, a palestra intitulada PESQUISA INTERVENCIONISTA. 
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EQUIPE: 

Nome Categoria 

JOSE CARLOS TIOMATSU OYADOMARI Docente 

OCTAVIO RIBEIRO DE MENDONCA NETO(Responsável) Docente 

RONALDO GOMES DULTRA DE LIMA Docente 

  

 

FINANCIADORES: 

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 

 

 


