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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
PARA SELEÇÃO DE ALUNOS NÃO MATRICULADOS
INTERESSADOS EM CURSAR DISCIPLINAS ISOLADAS
1º. Semestre 2018
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, no uso de suas
atribuições e de acordo com o estabelecido no artigo 30 do Regimento do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPE e com as demais normas da UFPE,
torna público o presente Edital, estabelecendo as normas do Processo Seletivo, para
seleção de estudantes não matriculados, interessados em cursar disciplinas isoladas, no
primeiro semestre de 2018.
1 –Da inscrição no processo seletivo:
1.1– Os interessados a cursar disciplinas isoladas deverão preencher o formulário de
inscrição anexo, encaminhá-lo à Coordenação e submeter-se ao processo seletivo
definido neste Edital. A solicitação será feita por Disciplina, dentre as disciplinas eletivas
oferecidas para o semestre.
1.2 – Somente poderão se inscrever aqueles que cursaram menos de duas disciplinas
isoladas, em semestres anteriores.
1.3 – A inscrição deverá ser realizada no período constante do Calendário deste Edital.
1.4 – A inscrição poderá ser efetivada pessoalmente ou por procuração, na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, no Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Av. dos
Funcionários, s/n – 1º andar - Sala E-7 - Cidade Universitária - Recife - PE – CEP: 50.740580 - Recife – PE – Brasil, de 2ª a 6ª feira, das 09 às 12.
1.5 – Para o Curso de Mestrado, será exigida a titulação mínima de graduação plena e
aprovação em exame de seleção específico, definido neste Edital.
1.6 – Para o Curso de Doutorado, será exigida a titulação mínima de Mestre e aprovação
em exame de seleção específico, definido neste Edital.
1.7 – Para participar do processo seletivo serão aceitos, além do diploma, outros
documentos comprobatórios de conclusão do curso de graduação ou de mestrado. Em
se tratando de cursos de graduação ou de mestrado realizado no exterior, o respectivo
diploma deverá ser apresentado com autenticação do Consulado do Brasil no país onde
o mesmo foi emitido ou com Apostila de Haia, no caso dos países signatários da
Convenção da Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para diplomas
obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação, e na Argentina,
para os quais é necessário somente o visto do Ministério das Relações Exteriores da
Argentina.
2 – Normas Gerais:
2.1 – O candidato poderá cursar apenas uma disciplina isolada, indicada na ficha de
inscrição.
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2.2 – Candidatos que não cursaram nenhuma disciplina isolada no Programa terão
prioridade.
2.3 – Cursar disciplinas isoladas, nos termos deste Edital, não caracterizará vínculo com
o Programa nem com os Cursos de Mestrado ou de Doutorado em Ciências Contábeis
da UFPE.
2.4 – Os créditos obtidos em disciplina isolada serão equiparados à creditação de alunos
regulares, para os que se matricularem no Curso, após aprovação em processo seletivo,
no prazo máximo de cinco anos.
3 –Da documentação exigida:
3.1 – Para participar deste processo seletivo será exigida a seguinte documentação:

a) Formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido;
b) No formulário de inscrição, o Candidato deverá indicar se está concorrendo a vaga de
disciplina isolada no curso de Mestrado ou no Curso de Doutorado;
c) Curriculum Vitae impresso, apresentado no forma do Anexo II-A para os que
concorrem a vaga de disciplina isolada no curso de mestrado e do Anexo II-B para os
que concorrem a vagas de disciplina isolada no curso do doutorado, com documentos
comprobatórios autenticados, por cartório ou por funcionário público federal,
identificado por carimbo próprio;
d) Cópia autenticada do histórico escolar e do diploma do curso de graduação, ou de
documento que comprove que concluiu o curso de graduação;
e) Cópia autenticada de diploma, certificado ou declaração de comprovação e histórico
escolar de outros cursos, se for o caso (especialização, aperfeiçoamento ou outros
cursos mencionados no currículo);
f)

Cópia autenticada de documento de identidade, com foto (carteira de identidade,
carteira de motorista, carteira de registro em conselho de classe);

g) Uma foto 3x4, recente.

h) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por disciplina,
conforme boleto apresentado no Anexo III, podendo ser emitido através do endereço
eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (www.stn.fazenda.gov.br).
3.2 - As cópias dos documentos poderão ser autenticadas na Secretaria do Programa,
mediante a apresentação do original.
4–Da Seleção:
4.1 – Tanto para o Curso de Mestrado quanto para o Curso de Doutorado, o Processo
Seletivo terá duas etapas.
4.1.1 – A primeira etapa preencherá as vagas disponíveis de cada disciplina,
considerando-se apenas os candidatos que não tenham cursado nenhuma disciplina
isolada no Programa.
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4.1.2 – Concluída a primeira etapa e restando vagas disponíveis, na segunda etapa serão
preenchidas as vagas disponíveis de cada disciplina, considerando-se os candidatos que
já tenham cursado apenas uma disciplina isolada no Programa e não tenham sido
reprovados por falta.
4.1.3 – Nas duas etapas, o processo seletivo considerará a nota da avaliação do currículo,
dos candidatos interessados em cursar a referida disciplina.
4.2 - Para cada disciplina oferecida, a avaliação dos candidatos, cujas inscrições forem
deferidas no ato da inscrição, será realizada por dois professores do programa, sendo um
deles o professor responsável pela Disciplina e o outro o Coordenador do Curso ou o
Vice-Coordenador.
4.3 - Os professores responsáveis pelo processo seletivo de cada disciplina elaborarão
parecer final conclusivo, com a listagem dos candidatos examinados e habilitados em
cada etapa (primeira e segunda opção), e suas respectivas notas do currículo, com
classificação em ordem decrescente.
4.4 - O Coordenador do Curso homologará e divulgará os resultados da avaliação.
4.5 - Para cada disciplina oferecida, as vagas serão preenchidas pelos candidatos
habilitados, relacionados em ordem decrescente de nota do currículo, até o limite de
vagas oferecidas por Disciplinas.
5 - Vagas
As disciplinas e o respectivo número de vagas ofertadas é apresentado na tabela a seguir:
Disciplinas Eletivas Para o Mestrado
PDC912 - Governança Corporativa e Responsabilidade Social 60 h - Prof.
Raimundo Nonato
PDC935 - Econometria 60 h - Prof. Mauricio Assuero

Disciplinas Eletivas Para o Doutorado
PDC912 - Governança Corporativa e Responsabilidade Social 60 h - Prof.
Raimundo Nonato
PDC935 - Econometria 60 h - Prof. Mauricio Assuero

No. de Vagas

2
3
No. de Vagas

2
3

6 - Calendário
Este concurso público obedecerá ao Calendário apresentado a seguir:
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CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
para seleção de alunos não matriculados interessados em cursar disciplinas
isoladas no 1º. Semestre de 2018 dos Cursos de Mestrado e Doutorado em
Ciências Contábeis
Etapas
Datas e Horários
Inscrição
Seleção dos candidatos (análise do currículo)
Divulgação dos Resultados
Prazo Recursal
Divulgação do Resultado Final após os recursos
Confirmação do interesse em cursar a disciplina
(pessoalmente na Secretaria do Programa)
Início das Aulas

19/02 a 22/02/2018, das 09:00 às 12:00.
23 de fevereiro de 2018
26/02/2018 até 17:00 hs
27/02/2018, das 09:00 às 12:00.
27/02/2018 até as 17:00 hs
28/02/2018 das 09:00 às 12:00 hs
01/03/2018

7 - Disposições finais e transitórias:
7.1 - A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente
edital.
7.2 - O processo seletivo será supervisionado por uma Comissão de Seleção, formada
pelo Coordenador e por mais dois professores indicados pelo Colegiado.
7.3 - A Comissão de Seleção decidirá sobre os casos omissos.
7.4 - Este Edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Contábeis da UFPE nesta data.
Recife, 07 de fevereiro de 2018.
Prof. Luiz Carlos Miranda, Ph.D.
Coordenador do PPGCC/UFPE
Anexos:
Anexo I - Formulário de Inscrição;
Anexo II-A – Instruções e Modelo do Curriculum Vitae – Mestrado
Anexo II-B– Instruções e Modelo do Curriculum Vitae - Doutorado
Anexo III - Procedimento para emissão do boleto bancário,para pagamento da taxa de
inscrição.
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS NÃO MATRICULADOS
INTERESSADOS EM CURSAR DISCIPLINAS ISOLADAS – 1º. Semestre 2018
Nº de Inscrição: ________/ Disciplina Isolada para o curso de:

□ Mestrado □Doutorado

Eu, ____________________________________________________, solicito minha inscrição no
processo seletivo para cursar a seguinte disciplina isolada:_______________________________
Já cursou disciplina isolada no Programa?

□sim □não

Se sim, indicar o nome da disciplina cursada: ________________________________________
Declaro ter conhecimento do Regimento do Programa de Pós-Graduação em CiênciasContábeis
da UFPE e estar ciente das normas que regem o processo seletivo para cursar disciplina isolada
no Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 1º. Semestre de 2018 e que as
informações fornecidas na documentação anexada são verdadeiras.
Recife, _____ de _______________ de 2018
__________________________________________________
Assinatura do Candidato
DADOS PESSOAIS
Nome: ______________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
Bairro: _______________ Cidade: _____________ Estado: ______ CEP: _________________
Tel.: __________ Celular: ___________ E-mail: _____________________________________
Data de Nascimento: __/ ___/ ______ Estado Civil: ________________ Sexo: ____________
RG: _________________ Órgão Expedidor: _____________ CPF: ______________________
Naturalidade: __________________ Nacionalidade: ________________ Estado:___________
Endereço Comercial: ___________________________________________________________
Bairro: _______________ Cidade: _____________ Estado: ______ CEP: _________________
Obs.: Preencher, assinar e encaminhar com a documentação exigida nas normas de seleção,
dentro do prazo de inscrição.
...........................................................................................................................................................
SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA ISOLADA – 2018.1
CANDIDATO: _______________________________________Nº. DE INSCRIÇÃO:__________
DISCIPLINA: ___________________________________
DATA: ____/____/___

___________________________________
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ANEXO II-A
INSTRUÇÕES E FORMULÁRIO DO CURRICULUM VITAE
Para os Candidatos a Disciplinas Isoladas do Curso de Mestrado
Instruções:
1- Preencher o formulário anexo, respeitando os critérios definidos nas tabelas anexa,
registrando, no espaço correspondente, a nota que você atribui para cada item (essa
nota não é, necessariamente, a nota que será atribuída pela Comissão, mas serve
para nortear os avaliadores).
2- Anexar o currículo, que deverá estar formatado na mesma ordem do formulário anexo,
indicando a(s) página(s) dos documentos comprobatórios anexados;
3- Anexar os documentos comprobatórios do currículo;
4- Mencionar e anexar apenas as informações que serão avaliadas para a nota do
Currículo.
5- Numerar todas as páginas do Curriculum Vitae.
6- Incluir apenas documentos que estejam relacionados com os itens que serão
considerados para a avaliação.
7- Incluir no currículo apenas os itens para os quais tenha documentação comprobatória.
Informações sem documentação comprobatória não serão consideradas.
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FORMULÁRIO DO CURRICULUM VITAE
Processo Seletivo para Disciplinas Isoladas do Mestrado - Semestre 2018.1
Nome do Candidato: ____________________________________________________
Nome Social do Candidato: _______________________________________________
No. de inscrição do Candidato _________
Titulação
Relacionar informação sobre cursos de graduação e de
especialização

Pontuação
Máxima de
acordo
com o
Edital

Nota
atribuída
pelo
Candidato

Nota
atribuída
pela
Comissão

No. da(s)
página(s)
do(s)
comprovante(s)

Nome do curso de graduação, instituição, período em que cursou:
Área da Graduação:
1,50
Duração mínima do curso em anos: _____

1,00

Informar a média do Histórico Escolar da
Graduação, com duas casas decimais: _______

1,50

Monitoria: Informar o número de semestres que
atuou como monitor ___________

0,50

Nome do curso de especialização, ano que curso, instituição onde cursou:

Área de Conhecimento da Especialização:
1,00

Titulação

5,50

Experiência Profissional

Pontuação
Máxima de
acordo com o
Edital

Nota
atribuída
pelo
Candidato

Nota
atribuída
pela
Comissão

No. da(s)
página(s)
do(s)
comprovante(s)

Informar em folha anexa, as atividades como professor de terceiro grau na área de
conhecimento do Programa ou de áreas afins, indicando: nome da instituição onde lecionou,
período, local, função, disciplina, área de conhecimento da disciplina, e quantidade de
semestres lecionados, além de outras informações que julgar necessárias para a avaliação.
Indicar o no. de semestres que lecionou na
graduação: _______

1,00

Experiência Profissional

1,00
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Pontuação
Nota atribuída
Máxima de
Nota atribuída
pelo
acordo com o
pela Comissão
Candidato
Edital
Informar, em folha anexa, as atividades de iniciação científica com ou sem bolsa (PIBIC ou similar),
desde que comprovado por documento da administração da IES ou da coordenação do curso,
indicando nome da instituição de ensino, local, título do projeto, período, nome do orientador, além de
outras informações que julgar necessárias para a avaliação.

Atividades de Pesquisa

Indicar o no. de semestres que atuou

______

No. da(s)
página(s)
do(s)
comprovante(s)

0,50

Informar, em folha anexa, as orientações de trabalhos acadêmicos de conclusão de cursos de
graduação, indicando nome do aluno orientado, título do trabalho, semestre e ano em que o trabalho
foi concluído, instituição de ensino em que atuava à época da atuação, além de outras informações
que julgar necessárias para a avaliação.
Indicar o no. orientações na graduação

_____

Atividade de Pesquisa

0,50
1,00

Nota
Nota
atribuída
atribuída pela
Produção científica
pelo
Comissão
Candidato
Informar, em folha anexa, a relação das publicações sobre temas relacionados à área do Programa
ou áreas afins (trabalhos completos em anais de congresso; artigos em revistas científicas; livros e
capítulos de livros ), indicando título do artigo publicado no congresso; nome, ano e local do congresso;
título do artigo publicado em periódico, nome do periódico, ano e mês da publicação, autores; título,
autor(es), editora, e ano do livro; título do capítulo do livro, autores, título do livro em que o capítulo foi
publicado, editora e ano do livro, além de outras informações que julgar necessárias para a pontuação.

Indicar abaixo a quantidade de itens publicados, por tipo.
Tipo de Publicação

Quantidade

Nota
atribuída
pelo
Candidato

No. da(s)
página(s)
do(s)
comprovante(s)

Nota
atribuída
pela
Comissão

Trabalho publicado em anais de congresso
Artigo publicado em revista científica
Livro publicado
Capítulo de livro publicado
Produção científica - pontuação máxima 2,50

Nota do Currículo
Para disciplinas isoladas do Mestrado

Pontuação Máxima
de acordo com o
Edital

Total de Pontos do Currículo

10,00

Nota
atribuída
pelo
Candidato

Nota
atribuída pela
Comissão

Observação: O cálculo da nota da avaliação do Curriculum Vitae dos candidatos ao
Curso de Mestrado utilizará as tabelas apresentadas a seguir, com os itens
considerados em cada tópico, a pontuação máxima para cada item, e os critérios para a
pontuação.
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Titulação
Cursos e atividades acadêmicas pré-mestrado

Área da Graduação

Duração mínima do curso

Média do Histórico Escolar da Graduação

PontuaçãoMáxima e Critérios
1,50 (sendo 1,50 pontos para graduados em ciências
contábeis e ciências atuariais, 1,00 para os graduados
administração e 0,70 para os graduados nos demais
cursos). Para os graduados em mais de um curso, será
considerado apenas um deles (o que der maior
pontuação).
1,00 (sendo 1,00 para os cursos de 4 anos ou mais e
0,50 para cursos de menor duração).
1,50 (aplicar-se-á a regra de três simples, atribuindo-se
1,50 ao maior resultado obtido entre os candidatos que
estejam concorrendo por vaga na mesma disciplina). No
caso da média do histórico escolar estar definida em
escala diferente da tradicional (de zero a dez), para
permitir a comparabilidade, estas serão convertidas
para a escala de zero a dez. No caso de notas definidas
apenas por letras, e em que não haja uma equiparação
com uma escala numérica, a letra representativa do
melhor desempenho (“excelente”, por exemplo) será
equiparada à nota 10,00 (dez) e a letra representativa
do menor desempenho necessário para a aprovação
(“regular”, por exemplo) será equiparada à nota 5,00
(cinco), sendo as demais letras intermediárias definidas
dentro desse intervalo, de maneira proporcional ao
número de letras intermediárias existentes. Nesses
casos, os candidatos deverão incluir cópia de
documento da IES, explicando a escala das notas.

Monitoria (atuação comprovada do candidato em
atividades no curso de graduação, como elemento
facilitador nas relações entre professores e alunos)

0,50 (sendo 0,25 por semestre em que o candidato
tenha atuado em atividades de monitoria em curso de
graduação)

Especialização na área do Programa ou em áreas
afins

1,00 (sendo 1,00 na área das ciências contábeis e 0,50
nas demais)

Titulação – nota máxima
Experiência Profissional
Atuação como professor de terceiro grau na área do
Programa ou de áreas afins
Experiência Profissional – nota máxima
Atividades de Pesquisa
Atividade de Iniciação Científica com ou sem bolsa
(PIBIC ou similar), desde que comprovado por
documento da administração da IES ou da
coordenação do curso.
Orientações de trabalhos acadêmicos de conclusão
de curso de graduação.
Atividades de Pesquisa – nota máxima

5,50 (peso 1)
PontuaçãoMáxima e Critérios
1,00 (sendo 0,10 por semestre lecionado,
independente da quantidade de disciplinas por
semestre)
1,00 (peso 1)
PontuaçãoMáxima e Critérios
0,50 (sendo 0,25 por semestre)
0,50 (sendo 0,05 por orientação)
Não serão consideradas co-orientações
1,00 (peso 1)
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Produção científica

Publicação (trabalhos completos em anais de
congressos, artigos em revistas científicas, livros e
capítulos de livros) sobre temas relacionados à área
do Programa ou áreas afins.

Produção Científica – nota máxima

PontuaçãoMáxima e Critérios
2,00 (sendo 0,15 por trabalho completo publicado em
anais de congressos; 0,40 por artigo publicado em
revista; 0,50 por livro publicado; e 0,40 por capítulo
publicado)
Observação: Para publicação dos últimos cinco anos
(2013 a 2017) será atribuída pontuação integral.
Para publicações com mais de 5 anos, será atribuído
50% do valor da pontuação integral.
2,50 (peso 1)

Observação: Para os livros e capítulos de livros publicados, somente serão considerados aqueles que tiverem
ISBN e que tenham sido publicados por editoras que assegurem distribuição pelo menos a nível nacional.
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ANEXO IV-B
INSTRUÇÕES E FORMULÁRIO DO CURRICULUM VITAE
Para Disciplinas Isoladas do Curso de Doutorado
Instruções:
1- Preencher o formulário anexo, respeitando os critérios definidos nas tabelas anexas,
no espaço correspondente, a nota que você atribui para cada item (essa nota não é,
necessariamente, a nota que será atribuída pela Comissão, mas serve para nortear
os avaliadores).
2- Anexar o currículo, que deverá estar formatado na mesma ordem do formulário anexo,
indicando a(s) página(s) dos documentos comprobatórios anexados;
3- Anexar os documentos comprobatórios do currículo;
4- Mencionar e anexar apenas as informações que serão avaliadas para a nota do
Currículo.
5- Numerar todas as páginas do Curriculum Vitae e de seus anexos.
6- Incluir apenas documentos que estejam relacionados com os itens que serão
considerados para a avaliação.
7- Incluir no currículo apenas os itens para os quais tenha documentação comprobatória.
Informações sem documentação comprobatória não serão consideradas.
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FORMULÁRIO DO CURRICULUM VITAE
Processo Seletivo para Disciplinas Isoladas do Doutorado Semestre 2018.1
Nome do Candidato: _____________________________________________________
Nome Social do Candidato: _______________________________________________
No. de inscrição do Candidato _________
Titulação
Informar sobre cursos de mestrado e de
especialização

Pontuação
Máxima de
acordo com o
Edital

Nota
atribuída
pelo
Candidato

Nota
atribuída
pela
Comissão

No. da(s)
página(s)
do(s)
comprovante(s)

Nome do curso de mestrado, instituição, e período em que cursou:
Área de conhecimento do mestrado:
Informar a média do Histórico Escolar do Curso de
Mestrado, com duas casas decimais: _________

1,50
1,00

Nome do curso de Especialização, ano que curso, instituição onde cursou:
Área de conhecimento da especialização:
Titulação

0,50
3,00

Pontuação
Nota
Nota
Máxima de
atribuída
atribuída pela
Experiência Profissional
acordo com o
pelo
Comissão
Edital
Candidato
Informar em folha anexa, as atividades como professor de terceiro grau na área de conhecimento do Programa ou
de áreas afins, indicando: nome da instituição onde lecionou, período, local, função, disciplina, área de
conhecimento da disciplina, e quantidade de semestres lecionados, além de outras informações que julgar
necessárias para a avaliação.

Indicar o no. de semestres que lecionou na
graduação: ______

No. da(s) página(s)
do(s)
comprovante(s)

1,50

Nota
Nota
atribuída
atribuída pela
Atividades de Pesquisa
pelo
Comissão
Candidato
Informar, em folha anexa, as orientações de trabalhos acadêmicos de conclusão de cursos de graduação,
indicando nome do aluno orientado, título do trabalho, semestre e ano em que o trabalho foi concluído, instituição
de ensino em que atuava à época da atuação, além de outras informações que julgar necessário para a avaliação.
Pontuação Máx.
de acordo c/o
Edital

Indicar o no. de orientações: ______

0,50

Atividade de Pesquisa – pontuação máxima

0,50

No. da(s) página(s)
do(s)
comprovante(s)
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Nota
Nota atribuída
atribuída pelo
pela Comissão
Candidato
Informar, em folha anexa, a relação das publicações (trabalhos completos em anais de congresso; artigos em
revistas científicas nacionais ou internacionais não incluídas no Qualis/CAPES ou com Qualis/CAPES C;
artigos em revistas nacionais ou internacionais, incluídas no Qualis/CAPES; livros; e capítulos de livros) e das
premiações recebidas em congressos nacionais ou estrangeiros, indicando título do artigo publicado no
congresso; nome, ano e local do congresso; título do artigo publicado em periódico, nome do periódico, ano e
mês da publicação, autores, classificação do periódico na CAPES, quando for o caso; título, autor(es), editora,
e ano do livro; título do capítulo do livro, autores, título do livro em que o capítulo foi publicado, editora e ano
do livro, além de outras informações que julgar necessárias para a pontuação.

Produção científica

Indicar abaixo a quantidade de publicação, por tipo, indicando
a classificação no Qualis/CAPES
quando for o caso.

Tipo de Publicação

Quantidade

Nota
atribuída
pelo
Candidato

No. da(s) página(s)
do(s)
comprovante(s)

Nota atribuída
pela
Comissão

Trabalho publicado em anais de congresso
nacional
Trabalho publicado em anais de congresso
internacional
Artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional não incluída no
Qualis/CAPES ou com Qualis/CAPES C
Artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional, com
Qualis/CAPES A1 ou A2
Artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional, com
Qualis/CAPES B1
Artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional, com
Qualis/CAPES B2
Artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional, com
Qualis/CAPES B3
Artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional, com
Qualis/CAPES B4
Artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional, com
Qualis/CAPES B5
Livro publicado que tenha apenas o
candidato
como autor
Livro publicado em co-autoria
Capítulo de livro publicado que tenha
apenas o
candidato como autor
Capítulo de livro publicado em co-autoria
Premiação recebida em congresso
nacional
Premiação recebida em congresso
internacional
Produção científica - pontuação máxima 5,00
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Nota do Currículo - Doutorado

Pontuação Máxima de
acordo com o Edital

Total de Pontos do Currículo

10,00

Nota atribuída
pelo Candidato

Nota
atribuída pela
Comissão

OBSERVAÇÃO: O cálculo da nota da avaliação do Curriculum Vitae dos candidatos ao
Curso de Doutorado utilizará as tabelas apresentadas a seguir, com os itens
considerados em cada tópico, a pontuação máxima para cada item, e os critérios para a
pontuação.
Titulação
Cursos e atividades acadêmicas
pré-doutorado

Área de conhecimento do Mestrado

Média do Histórico Escolar do Mestrado

Especialização na área do Programa ou em áreas
afins
Titulação – nota máxima

PontuaçãoMáxima e Critérios
1,50 (sendo 1,50 ponto para mestres em Ciências
Contábeis, 1,00 para os mestres em administração e
0,80 para os mestres de outras áreas). Será
considerado apenas um curso de mestrado por
candidato.
1,00 (aplicar- se-á a regra de três simples, atribuindose 1,00 ao maior resultado obtido entre os
candidatos que estejam concorrendo por vaga na
mesma disciplina). No caso da média do histórico
escolar estar definida em escala diferente da
tradicional (de zero a dez), para permitir a
comparabilidade, estas serão convertidas para a
escala de zero a dez. No caso de notas definidas
apenas por letras, e em que não haja uma
equiparação com uma escala numérica, a letra
representativa do melhor desempenho (“excelente”,
por exemplo) será equiparada à nota 10,00 (dez) e a
letra representativa do menor desempenho
necessário para a aprovação (“regular”, por
exemplo) será equiparada à nota 5,00 (cinco), sendo
as demais letras intermediárias definidas dentro
desse intervalo, de maneira proporcional ao número
de letras intermediárias existentes. Nesses casos, os
candidatos deverão incluir cópia da página do
regimento do programa, explicando a escala das
notas.
0,50 (sendo 0,50 na área das ciências contábeis e
0,40 nas demais)
3,00 (peso 1)
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Experiência Profissional
Atuação como professor de terceiro grau na área do
Programa ou de áreas afins
Experiência Profissional – nota máxima

Produção científica

Publicação de trabalhos completos (em anais de
congresso; artigos em revistas científicas
nacionais ou internacionais não incluídas no
Qualis/CAPES ou com Qualis/CAPES C; artigos
em revistas científicas nacionais ou
internacionais, incluídas no Qualis/CAPES;
livros; e capítulos de livros) e premiações
recebidas em congressos nacionais ou
estrangeiros, ambos sobre temas relacionados à
área do Programa ou áreas afins.

1,50 (sendo 0,15 por semestre em que lecionou)
1,50 (peso 1)

Atividades de Pesquisa
Orientações de trabalhos acadêmicos de conclusão
de curso de graduação.
Atividades de Pesquisa – nota máxima

PontuaçãoMáxima e Critérios

PontuaçãoMáxima e Critérios
0,50 (sendo 0,05 por orientação)
Não serão consideradas co-orientações
0,50 (peso 1)
PontuaçãoMáxima e Critérios

4,50 (sendo:
0,10 por trabalho publicado em congresso nacional;
0,20 por trabalho publicado em congresso internacional;
0,10 por premiação recebida em congresso nacional;
0,15 por premiação recebida em congresso internacional;
0,15 por artigo publicado em revista científica nacional ou
internacional não incluída no Qualis/CAPES ou com
Qualis/CAPES C;
1,20 por artigo publicado em revista científica nacional ou
internacional, com Qualis/CAPES A1 ou A2;
1,00 por artigo publicado em revista científica nacional ou
internacional, com Qualis/CAPES B1;
0,80 por por artigo publicado em revista científica
nacional ou internacional, com Qualis/CAPES B2;
0,50 por artigo publicado em revista científica nacional ou
internacional, com Qualis/CAPES B3;
0,40 por artigo publicado em revista científica nacional ou
internacional, com Qualis/CAPES B4;
0,30 por artigo publicado em revista científica nacional ou
internacional, com Qualis/CAPES B5;
0,60 por livro publicado que tenha apenas o candidato
como autor;
0,50 por livro publicado em co-autoria;
0,40 por capítulo de livro publicado que tenha apenas o
candidato como autor; e
0,30 por capítulo de livro publicado em co-autoria.
Observação: Para publicação ou premiação dos últimos
cinco anos (2013 a 2017) será atribuída pontuação
integral. Para publicações com mais de 5 anos, será
atribuído 50% do valor da pontuação integral.

Produção Científica – nota máxima

5,00 (peso 1)

Observação: para fins de avaliação das publicações em revista científica com Qualis/CAPES, será utilizada a
informação mais recente disponibilizada pela CAPES, da área de avaliação em que o Programa está inserido
(Administração, Contabilidade e Turismo). Para os livros e capítulos de livros publicados, somente serão
considerados aqueles que tiverem ISBN e que tenham sido publicados por editoras que assegurem
distribuição pelo menos a nível nacional.

UFPE - Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais
Av. dos Economistas s/n, 1º. Andar, Sala E-6 – Cidade Universitária - 50.740-580 - Recife -PE
(81) 2126-8911 – ppgcontabeis@ufpe.br - www.ufpe.br/ppgcontabeis

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO

ANEXO III
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DO BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO

1. Acessar o sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda, para preenchimento de
GRU:http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
e seguir as instruções para o preenchimento e emissão de GRU Simples, com as
seguintes informações
UNIDADE GESTORA FAVORECIDA = Código – 153098
GESTÃO: escolher a opção 15233 – Universidade Federal de Pernambuco
RECOLHIMENTO: Código 288322-2 Serviços Educacionais
NÚMERO DE REFERÊNCIA da Pós-Graduação em C. Contábeis = 3125
COMPETÊNCIA E VENCIMENTO = Não informar
CNPJ OU CPF: preencher com CPF do Candidato
NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR = preencher com nome do candidato
VALOR PRINCIPAL = R$ 30,00 (trinta reais) por disciplina
Clique na opção “Emitir GRU”
2. Após imprimir a GRU, pagar em qualquer agência do Banco do Brasil.
3. Anexar o comprovante do pagamento junto com a documentação da inscrição.
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