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Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. 



 

 

 
 

O que é a seção de Aderência? 

Trata-se de uma seção obrigatória do Capítulo 1 das teses e dissertações do 

EGC, que tem por objetivo explicitar a identidade e o contexto acadêmico 

de cada trabalho finalizado no Programa. 

 

Nesta seção são indicadas (e justificadas) as razões pela qual o trabalho está 

contextualizado em uma área de concentração, linha e grupo de pesquisa do 

Programa e são apontados os trabalhos afins realizados previamente no EGC 

(i.e., teses ou dissertações com problemática de pesquisa, setor/objeto de 

aplicação, método utilizado ou, especialmente, tema afim ao da 

tese/dissertação em pauta), bem como a contribuição e/ou diferencial do 

trabalho em pauta para o histórico acadêmico percorrido previamente pela 

comunidade acadêmica do EGC. 

Por que a seção de Aderência é importante para o EGC? 

Historicamente, programas de pós-graduação interdisciplinares como o EGC 

têm encontrado dificuldades em caracterizar e evoluir seu objeto de 

formação e pesquisa, com riscos de dispersão, perda de identidade e, 

principalmente, com dificuldade de se diferenciarem em relação aos 

programas disciplinares que buscam abordagens multidisciplinares para sua 

própria pesquisa. 

 

Programas Interdisciplinares devem não somente interagir com saberes 

disciplinares, mas, principalmente, construírem sua própria identidade 

interdisciplinar, resultante da convergência de múltiplas áreas do saber. 

 

Entre os instrumentos que o EGC adotou para mitigar estes riscos e para 

buscar constantemente reforçar sua identidade está a SEÇÃO DE 

ADERÊNCIA AO EGC. Assim, para que o Programa construa e revisite, de 

forma contínua, sua memória acadêmica e, especialmente, defina e evolua 

sua identidade epistêmica, esta seção é item obrigatório à aprovação final de 

teses e dissertações do Programa, desde o ano de criação do EGC. 

 

A seção de Aderência permite, portanto, que cada um de seus mestres e 

doutores tenha tido a oportunidade de visitar a identidade epistêmica do EGC 

e, assim, registrar sua contribuição à evolução de suas pesquisas e formação. 

Com isso, cada mestre e doutor do Programa tem neste espaço declarada sua 

contribuição específica à memória organizacional e à identidade epistêmica 

interdisciplinar do EGC. 



 

 

 
 

A seção de Aderência pode ser útil para meu trabalho? 

SIM! Embora seja obrigatória por razões institucionais, a seção de 

Aderência oferece ao mestrando/doutorando uma excelente oportunidade de 

mostrar que reconhece e conhece o EGC e, mais do que isso, serve para que 

explicite sua contribuição específica à trajetória já percorrida pelo Programa. 

 

Além disso, a pesquisa de anterioridade na base de teses e dissertações do 

EGC pode ajudar o doutorando e o mestrando a posicionar cientificamente 

seu próprio trabalho. Ao pesquisar trabalhos anteriores para cumprir com o 

requisito de elaboração desta seção, o autor da tese ou da dissertação 

encontra trabalhos com alto potencial de contribuição à revisão de literatura, 

ao posicionamento do tema no contexto do EGC e, principalmente, no 

diferencial buscado em todo trabalho (especialmente no doutorado). 

O que deve conter esta seção de Aderência? 

Os critérios para o conteúdo da seção de Aderência são definidos e 

atualizados pelo EGC, discutidos e informados na disciplina obrigatória 

EGC5005 Seminário de Pesquisa. Nesta disciplina, estes critérios estão 

devidamente detalhados e exemplificados. Para cumprir com as exigências 

da seção de aderência, o mestrando ou o doutorando deve incluir em seu 

Capítulo 1 uma seção com os seguintes itens: 

a) Indicação da Área de Concentração do trabalho (i.e., se EC, GC ou MC) 

b) Indicação e justificativa da Linha de Pesquisa de contexto do trabalho  

(conforme LPs correspondentes à sua AC) 

c) Explicitação da relação entre a tese/dissertação e o objeto do EGC2 

d) Indicação de trabalhos anteriores do EGC relacionados ao trabalho, segundo 

domínio de aplicação, metodologia/método adotado, tema do trabalho (*) 

e) Indicação do diferencial do trabalho em relação aos trabalhos já desenvolvidos 

no EGC 

(*) Dica: costuma-se indicar uma tabela de trabalhos, em ordem cronológica, evidenciando o título, 

nível de curso (M/D), orientador e, uma coluna com as observações de aderência, ou seja, se é 

devida ao domínio de aplicação, método, tema, ou outra relação com o trabalho em pauta. Também 

podem ser citados artigos e trabalhos em eventos publicados por professores e/ou alunos do EGC. 

 

 IMPORTANTE: independentemente do período no qual disciplina EGC5005 foi 

realizada pelo aluno concluinte, para o documento final da tese ou dissertação, 

                                                           
2 Está-se falando, naturalmente, do conhecimento. Uma forma de relacionar é fazer 

referência à forma com que a área de concentração e/ou linha de pesquisa aborda o 

paradigma de conhecimento do EGC (ex. conexionista, autopoietico e/ou cognitivista). 



 

 

 
 

deverão ser adotados os critérios mais atuais do Programa, conforme arquivo 

entregue pela Secretaria quando da marcação de sua defesa.  

O que NÃO É critério de Aderência? 

Entre os fatores normalmente colocados equivocadamente como critério de 

aderência ao EGC está a classificação do trabalho como multi ou 

interdisciplinar. Este contexto NÃO é justificável na aderência por dois três 

motivos: (i) abrangência epistêmica do que venha a ser 

multi/interdisciplinaridade (ii) além do EGC há mais de 3 centenas de PPG 

no País de natureza multi/interdisciplinar; e (iii) pode ser 

epistemologicamente injustificável para trabalhos individuais.  

 

Em primeiro lugar, há diferentes definições para Multi, Inter e, 

especialmente, Transdisciplinaridade. Antes de se pronunciar como um 

trabalho com esta característica, o texto deveria apresentar os autores de 

referência para sua autoclassificação. Isto requereria um espaço bem maior 

do que se espera ocorrer para a seção de Aderência. 

 

Ainda que isto pudesse ser feito em espaço mais sintético, é fundamental ter 

em mente que um trabalho de natureza multi ou interdisciplinar poderia, se 

este fosse o critério de aderência, estar não somente no EGC, mas, a 

princípio, em mais de 400 Programas de Pós-Graduação no Brasil, que hoje 

se contextualizam na Grande área Multidisciplinar da CAPES ou nos mais 

de 300 da área Interdisciplinar.  

 

O que se quer na seção de aderência é justamente o contrário: é caracterizar 

a relação entre a tese ou dissertação com o objeto do EGC e não com suas 

opções metodológicas de abordagem deste objeto, compartilhada por 

dezenas de outros PPGs com relação a outros objetos de pesquisa e de 

formação. 

 

Já o terceiro ponto refere-se à própria definição de Interdisciplinaridade, que 

pressupõe a convergência de métodos, técnicas oriundos de diferentes 

disciplinas, quando equipes de pesquisadores de diferentes formações 

buscam produzir novos conhecimentos na resolução de problemas 

complexos. Nesta ótica, é difícil que um trabalho de investigação individual 

como o que se exige em teses e dissertações possa ser efetivamente 

interdisciplinar. Estar em um programa Interdisciplinar não implica, 

necessariamente, em se fazer um trabalho interdisciplinar! 

 



 

 

 
 

Por essas razões, a aderência ao EGC não deve ser pela classificação de 

multi ou interdisciplinaridade, mas sim do porque o trabalho está 

posicionado nos objetivos da área de concentração e da(s) linha(s) de 

pesquisa a que se referem. 

 

Finalmente, cabe aqui um comentário para quem deseja, por outro lado, tratar 

sobre o tema da multi ou interdisciplinaridade. Uma alternativa importante 

para isso é um levantamento de literatura sobre como têm sido a produção 

de conhecimento (ex. técnicas, ferramentas procedimentos metodológicos, 

problemáticas de pesquisa) e, principalmente, que disciplinas têm tratado, na 

literatura, do(s) tema(s) da tese. Nesse caso (e somente nesse), pode ser 

conveniente registrar as abordagens de literatura e, com base nesses estudos, 

discutir justamente a trajetória do EGC (representada pelo seu elenco de 

teses e dissertações) e, especialmente, o diferencial do trabalho proposto. 

A seção de Aderência é obrigatória? 

SIM! A seção de Aderência é um dos requisitos para a conclusão do curso. 

Sem sua aprovação, a Secretaria do EGC não pode dar continuidade aos 

trâmites de autorização para obtenção do diploma de mestre ou doutor do 

Programa. 

Quem verifica se a seção de Aderência está correta? 

A conferência do cumprimento dos requisitos de Aderência é feita pela 

Coordenação do Programa, tanto previamente à defesa quanto quando da 

assinatura do documento final – que só é liberado pela Secretaria após esta 

conferência. Normalmente a coordenação indica um professor responsável 

para tal, conforme procedimentos que devem ser informados pela Secretaria 

do Programa. 

A Banca Examinadora pode aprovar a seção de Aderência? 

NÃO! Naturalmente, as bancas podem (devem) ajudar na apresentação da 

seção. Porém, a prerrogativa final de verificação da seção de Aderência não 

é da banca examinadora e sim da Coordenação do EGC.  

 

Isso ocorre porque as bancas incluem examinadores externos ao Programa, 

que desconhecem os critérios e a própria justificativa do Programa para 

exigir esta seção.  



 

 

 
 

E se um membro da banca solicitar a retirada da seção? 

De fato, isto já ocorreu no passado do EGC. Idealmente espera-se que, nestas 

situações, o presidente da banca esclareça ao membro da banca não somente 

o fato de ser uma diretriz do Programa, mas principalmente qual é seu 

racional e relevância.  

 

Do ponto de vista do aluno, esta sugestão, se ocorrer, não deve ser acatada 

por ferir norma institucional, sem qualquer prejuízo à aprovação de seu 

trabalho.  

 

 IMPORTANTE: Caso ocorra na seção de defesa, é uma oportunidade 

para o mestrando/doutorando esclarecer, inclusive, seu propósito e, 

com suas próprias palavras, relevância. 

O Orientador pode aprovar a seção de Aderência? 

NÃO! Da mesma forma que a banca, os critérios institucionais de 

cumprimento de Aderência cabem à Coordenação (ou a quem essa indicar), 

tanto na atualização como na verificação.  

 IMPORTANTE: naturalmente, é altamente desejável que o 

orientador/coorientador analise(m) e concorde(m) com a justificativa de 

Aderência ao EGC, com a anterioridade de trabalhos afins e, claro, com a 

justificativa de diferencial da dissertação/tese proposta. Esta prática ajuda 

sobremaneira o EGC a continuar construindo, de forma coletiva, sua identidade 

interdisciplinar. 

Há como (auto) verificar se a seção de Aderência está correta? 

SIM! Embora a conferência final seja realizada pela Coordenação do 

Programa, há um conjunto de critérios que podem ser verificados no texto 

apresentado, que, se presentes, maximizam a chance de aprovação em 

primeira instância de envio. Para tal, deve-se verificar se o texto da seção de 

aderência: 

1 – identifica a Área de Concentração e a Linha de Pesquisa do trabalho?3 

                                                           
3 Não se deve confundir este contexto acadêmico com a proibição de interação e diálogo com outras áreas 

de concentração e/ou linhas de pesquisa do EGC. Muito pelo contrário, este diálogo é incentivado. 
Contudo, aqui se está falando do contexto acadêmico central, que ajuda o leitor a saber onde está 
contextualizado o trabalho no Programa. 



 

 

 
 
2 – identifica o laboratório e/ou grupo de pesquisa do EGC onde foi realizado?4 

3 – relaciona o objeto da tese/dissertação com o objeto do EGC? 

4 – não deixa dúvidas se o trabalho poderia estar em outro PPG (ex. Psicologia, Administração), 

se o mesmo adotasse multidisciplinaridade?5 

5 – reconhece e identifica as trajetórias acadêmicas já percorridas pelo EGC no 

tema/setor/método de sua tese/dissertação (i.e., teses e dissertações já defendidas e que têm 

afinidade com o trabalho)? 

6 – destaca a contribuição especifica do trabalho em relação a esta trajetória? 

Um trabalho pode ser aderente a mais do que uma área do 

EGC? 

SIM (mas com cuidado)! A trajetória de mestrandos e doutorandos do EGC 

tem contexto acadêmico-administrativo em uma das três áreas de 

concentração. Assim, é importante que a aderência declare o eixo condutor 

desta formação e, por consequência, de sua tese/dissertação.  

Evidentemente que isso não quer dizer que esteja proibido realizar trabalhos 

que combinem abordagens de diferentes áreas. Ao contrário, isso é desejável 

no EGC.  

Contudo, quando isso ocorrer, sugere-se que a seção de Aderência parta da 

Área de Concentração e Linha de Pesquisa de contexto principal do trabalho 

(que, neste caso, espera-se ser a linha de Teoria e Prática na área 

correspondente), para, posteriormente, comentar sobre essas intersecções 

entre áreas. 

O texto pode utilizar seções de aderência de outros trabalhos? 

SIM (mas de forma limitada)! A seção de Aderência é de contextualização 

do próprio trabalho em pauta. No entanto, não raro o autor vai encontrar 

semelhanças em seções escritas em teses ou dissertações anteriores, sempre 

que houver afinidade entre os objetivos dos trabalhos. Esta semelhança pode 

ser particularmente útil na relação de trabalhos já identificados e analisados.  

 IMPORTANTE: embora a consulta a seções de Aderência já escritas possa ajudar, 

é muito importante que o aluno concluinte tenha em mente que a avaliação da 

seção de aderência é sempre feita tendo por base os critérios mais atuais do EGC, 

conforme entregue pela Secretaria no momento da marcação da defesa. 

                                                           
4 Evidentemente este critério não é mandatório, mas quando for o caso, isto ajuda a memória institucional 

não somente do Programa, mas de seus grupos acadêmicos. 

5 Este ponto é muito importante para o EGC. Ainda que reconheçamos que temas e domínios como 
inovação, propriedade intelectual, sistemas de conhecimento, design instrucional e outros possam ser 
tratados por PPGs disciplinares, é fundamental que se destaque a forma com que o EGC aborda estas 
pesquisas (i.e, em que e em como nos diferenciamos da combinação de disciplinas). 



 

 

 
 

Quando devo solicitar a avaliação da Seção de Aderência? 

ANTES DA DEFESA. A avaliação ocorre no momento do pedido de 

marcação da defesa final, quando o documento completo da tese ou da 

dissertação deve ser encaminhado à Secretaria (ou Coordenação) para 

avaliação.  

Quando ocorre a avaliação da Seção de Aderência? 

A Coordenação tem o período regimental que vai do momento do pedido 

(i.e., quando da marcação da defesa) até o fim do prazo pós-defesa do 

candidato.  

 

Contudo, em termos de boas práticas, procura-se encaminhar ao menos uma 

primeira avaliação até a defesa, para que, idealmente, essa já ocorra com a 

verificação do cumprimento do conteúdo de aderência. Mas a avaliação até 

a data da defesa não é uma obrigatoriedade da Coordenação, especialmente 

pelo risco de acúmulo de defesas e pelo fato de que o requisito de 

cumprimento da aderência é válido para o documento final. 

 IMPORTANTE: caso a avaliação final tenha ficado para depois de sua defesa, por 

qualquer razão de processo, evite fazer encadernações ou impressões finais do 

documento antes desta avaliação, pois pode haver prejuízo com reprodução de 

novas versões.  

A Seção de Aderência deve ser apresentada na defesa? 

NÃO NECESSARIAMENTE! Ela é um item institucional e não um 

requisito acadêmico de verificação da banca.  

 

Contudo, a menção à Aderência, especialmente quanto a trajetórias já 

percorridas pelo Programa no tema da tese/dissertação, pode ajudar no 

entendimento da apresentação em termos do posicionamento cientifico do 

trabalho. Quando há examinadores de visão disciplinar, ela pode, também, 

alertar para a diferença de lentes e/ou abordagens do EGC. 

O EGC tem algum estudo sobre as seções de Aderência? 

AINDA NÃO! Contudo, considera-se o material acumulado pelo Programa 

durante sua trajetória de existência, um rico potencial de análise, tanto da 

evolução da identidade de suas teses e dissertações, como da análise 

evolutiva de um núcleo, grupo de pesquisa ou laboratório, ou mesmo de um 



 

 

 
 

orientador. Também pode ser uma acervo para pesquisas do próprio EGC, 

como na área de memória e aprendizagem organizacional. 

 

Apesar deste potencial, não se tem notícia ainda de um estudo, publicação 

ou análise acumulativa da seção de aderência. Quem sabe não fica aqui o 

convite para que alunos e professores trabalhem motivados por esta 

oportunidade? 

Qual a estrutura de referência para uma seção de Aderência? 

Considerando-se o histórico do Programa e a melhor compreensibilidade da 

justificativa de aderência, recomenda-se a seguinte estrutura: 
 

1.x Aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento  

Esta dissertação/tese trata do <objeto central do trabalho>. Como tal, está inserida na área de 

concentração <AC> e na linha de pesquisa <LP>. No EGC, esta linha trata de <objetivos da 

linha>. Neste trabalho, realizado no âmbito do <indicar núcleo/grupo de pesquisa ou 

laboratório> focou-se no <detalhamento dos objetivos/métodos/temas que se relacionam com 

esses objetivos>.  

 

Neste contexto, percebe-se o conhecimento como <explicitar a visão que mais se assemelha à 

concepção utilizada na tese>, considerada no EGC e, mais precisamente, na <AC> a noção 

<conexionista/cognitivista/autopoiética> de conhecimento. Assim, em que pese a combinação de 

saberes das áreas <Área 1>, <Área 2>... tenha espaço em cursos de pós-graduação que 

combinam as abordagens da <Disciplina Z> e <Disciplina T>, no EGC, em pesquisas como esta 

tese/dissertação, o diferencial é que <indicar os fatores e, principalmente, as diferenças que dão 

identidade egeciana para o trabalho>. 

 

No histórico do EGC, foram encontradas NN dissertações e YY teses de doutorado que guardam 

afinidade com o tema deste trabalho. Na Tabela ZZ, a seguir, estão destacados os trabalhos 

considerados de contexto mais próximo ao desta tese/dissertação. 

 

<TABELA ZZ> 

<Ano> <Autor> <ABNT – com orientador> <observação> 

 

Pode-se perceber que há trabalhos <que têm contexto de aplicação no mesmo setor da presente 

tese/dissertação>, <que foram estruturados com base em objetivos semelhantes ao desta 

tese/dissertação>, <que adotam os mesmos instrumentos metodológicos aplicados nesta 

tese/dissertação>. No primeiro caso, destacam-se os trabalhos de <Fulano> e <Beltrano>, que 

<explicitar razões de destaque em relação ao trabalho em pauta>. Já os trabalhos de <Cicrano 

1> e <Cicrano 2>, o tema <colocar tema da tese/dissertação> teve por abordagem <mencionar 

a abordagem adotada naqueles casos> <...> 

 
Observando-se o histórico de trabalhos do EGC, nota-se que a presente tese/dissertação traz 

como contribuição específica <explicitar aqui o diferencial e a contribuição do trabalho em 

pauta>. Nesse sentido, esta tese/dissertação pode vir a ser subsidio para novas pesquisas em 

<mencionar campos, domínios, temas, métodos que podem ser instigados a partir deste estudo>. 

 

 



 

 

 
 

Naturalmente cada autor está livre para melhor articular sua própria 

justificativa de aderência, mas a estrutura sugerida contempla a totalidade 

dos itens esperados em uma seção de aderência, ou seja:  

 Declaração do objeto da tese/dissertação,  

 Contexto na área de concentração e linha de pesquisa do EGC 

 Contexto em grupo de pesquisa do EGC 

 Posicionamento epistêmico em relação à visão de conhecimento 

 Histórico de teses/dissertações do EGC afins ao trabalho, incluindo 

o Afinidade por tema 

o Afinidade por problema de pesquisa (aplicação) 

o Afinidade por método/abordagem adotado 

 Fatores de distinção do trabalho em pauta em relação ao histórico 

percorrido pelo EGC 
 


