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1 APRESENTAÇÃO

De acordo com a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), linha de pesquisa é um núcleo temático de atividade dentro do programa de
graduação ou pós-graduação. Ela funciona como um norte no desenvolvimento de
trabalhos acadêmicos.
Dentro de cada linha de pesquisa há projetos, ou seja, atividades de pesquisa
realizadas a respeito de determinados assuntos. Uma equipe de pesquisadores ou um
único pesquisador desenvolve o estudo tendo como base os objetivos, a metodologia e o
prazo de duração.
Um curso pode ter várias linhas de pesquisa. Uma mesma linha de pesquisa, por
sua vez, tem vários projetos vinculados.
Vale ressaltar que, como as linhas de pesquisa subordinam-se aos grupos e,
assim, um grupo deve registrar nele tantas quanto forem as linhas que desenvolve. Não
necessariamente todos os integrantes do grupo precisam estar associados a todas as linhas
do grupo. Por exemplo, um grupo com três linhas pode ter um integrante associado às
Linhas 1 e 3, outros dois integrantes associados apenas à Linha 2 (CNPQ, 2020).

2 LINHAS DE PESQUISA (Baseada na Tabela de Conhecimento da CAPES)
ADMINISTRAÇÃO
 Gestão estratégica, marketing e inovação;
 Gestão, economia e mercados.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

DIREITO

FISIOTERAPIA





Contabilidade, Finanças e Gestão Pública;
Educação Contábil;
Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil;
 Tópicos Contemporâneos em Contabilidade
 Teoria do direito e direito comparado;
 Relações de direito público e privado;
 Constituição e democracia;
 Estado, tributação e regulação econômica;
 Direitos humanos, direitos culturais e políticas
públicas;
 Direitos sociais, acesso à justiça e judicialização de
conflitos;
 Direito civil e relações privadas;
 Direito ambiental e sustentabilidade;
 Criminalidade e punibilidade: das normas penais e
processuais às políticas criminais;
 Direito, inovação e as novas tecnologias;
 Relações internacionais.






GASTRONOMIA

NUTRIÇÃO

PSICOLOGIA















TEOLOGIA







Saúde do idoso;
Prevenção e reabilitação de lesões de atletas
em idade escolar;
Adaptações neuromusculares ao exercício
resistido.
Análise, Controle de Qualidade e Tecnologia de
Alimentos;
Gestão, Empreendedorismo e Gastronomia;
Gastronomia: História, Cultura e Sociedade;
Alimentação e Hospitalidade.
Nutrição clínica;
Nutrição em esportes e exercício físico;
Nutrição em saúde coletiva;
Epidemiologia aplicada à nutrição;
Nutrição em alimentação coletiva;
Análise e controle de qualidade de alimento.
Práticas clínicas e Saúde;
Psicologia, Educação e Transformação Social;
Psicologia
do
Trabalho
e
Processos
organizacionais;
Processos psicossociais, Políticas Públicas e
Vulnerabilidades;

Teorias, técnicas e práticas da Psicanálise.
História da teologia
Teologia moral
Teologia sistemática
Teologia pastoral

