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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

 
 

EDITAL 
 

Mestrado em Ciências Contábeis – TURMA 2015 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCon) do Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) faz 
saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para a seleção dos candidatos 
ao Curso de Mestrado em Ciências Contábeis, turma com início em 2015/2º Semestre.  
 
Área de concentração do Programa: 

Contabilidade e Controladoria.  

 

Linha de Pesquisa para os ingressantes em 2015: 

Contabilidade e Finanças 

A linha de pesquisa abrange temas sobre Contabilidade no contexto empresarial e social. 
Considerando a multiplicidade dos agentes que interagem com a informação contábil, 
sejam eles usuários internos ou externos, faz-se necessário investigar as demandas 
desses agentes e as implicações para a gestão empresarial, e em última instância a 
sociedade. Nesse contexto, a linha de pesquisa “Contabilidade e Finanças” articulará 
estudos que envolvam temas relacionados à contabilidade para usuários internos e 
externos, contabilidade internacional, contabilidade ambiental e social, contabilidade 
pública, auditoria, sistemas de informação, ensino e pesquisa em contabilidade, controles 
de gestão, finanças corporativas, análise e avaliação de ativos, governança corporativa, 
mercados de capitais, gestão de riscos e estratégia. 
 
 
1 – VAGAS OFERECIDAS:  

1.1. Serão oferecidas 18 (dezoito) vagas destinadas aos portadores de Diploma de 
graduação Plena emitido por Instituição de Educação Superior (IES) reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) e registrado junto aos órgãos competentes. 

1.2. O Programa (PPGCon) reserva-se o direito de não preencher o total de vagas 
oferecido.   

1.3. O Programa (PPGCon) tem a expectativa de disponibilizar bolsas de estudo de 
agências de fomento nacionais e estaduais. 

 

http://santinhosouza.sites.uol.com.br/logo_ufes.png
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2 – INSCRIÇÕES:  

2.1. Período e Local de Inscrições:  

a) As inscrições serão realizadas no período de 04/05/2015 até 29/05/2015, de 
segunda a sexta-feira, das 8:00h às 15:00h.  

b) O candidato deverá realizar a inscrição na secretaria do programa ou via correios. 
A secretaria situa-se à Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES/CCJE/PPGCon, 
Goiabeiras, Vitória/ES. Edifício EDVI – Sala 618 - CEP: 29.075-910. Telefone/Fax: 
(27) 4009.2794. 

c) As inscrições enviadas via correios, com data de postagem posterior ao dia 
29/05/2015, não serão aceitas. 

2.2. Documentos Exigidos:   

a) O candidato deverá apresentar resultado válido do Teste ANPAD da segunda 
edição de 2013 ou posterior, ou confirmação de inscrição para Edição de Junho de 
2015. Para obter mais informações sobre o Teste ANPAD, o candidato deverá 
acessar o site http://www.anpad.org.br/teste; 

b) 01 (uma) cópia frente e verso do Diploma de Graduação Plena. Candidatos cujos 
diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Educação Superior 
(IES) no ato da inscrição para o processo seletivo poderão se inscrever, desde que 
apresentem declaração da IES indicando as datas de conclusão e colação de grau 
de curso de graduação plena; 

c) 01 (uma) cópia do Histórico Escolar completo da graduação plena; 

d) 01 via da carteira de identidade civil; 

e) 01 (uma) cópia do CPF; 

f) 01 (uma) cópia do título de eleitor; 

g) 01 via da certidão de nascimento ou casamento; 

h) Quitação eleitoral; 

i) 01 (uma) foto 3x4 de data recente; 

j) Cópia de Registro Profissional (CRC, CRA etc.), caso possua registro; 

k) Comprovante de endereço; 

l) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, que será 
disponibilizado no site do nosso programa - 
http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao/PPGCC/processos-seletivos 

 
 
3 – PROCESSO SELETIVO:  

O processo seletivo consistirá em etapa única que levará em conta o somatório de 
duas pontuações: (i) a pontuação do teste ANPAD considerado válido conforme 
estipulado no item 2.2 a. deste Edital; (ii) pontuação em prova específica de métodos 

http://www.anpad.org.br/teste
http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao/PPGCC/processos-seletivos
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quantitativos. Serão considerados desclassificados os candidatos que tiverem obtido 
pontuação no teste ANPAD inferior a 250 pontos.  
 
A prova específica abrangerá conteúdo básico de Estatística com bibliografia 
recomendada no item 2 do ANEXO I. 
 
A classificação final dos candidatos será divulgada pela ordem decrescente da soma 
dos resultados obtidos nas duas pontuações (Teste ANPAD e Prova Específica). 

 
4 – CALENDÁRIO:  

a) Teste ANPAD Edição de Junho de 2015: 14/06/2015. 
   
b) Inscrições na Secretaria do Programa: 04/05/2015 até 29/05/2015. 
   
c) Aplicação da Prova Específica: 23/06/2015 conforme Anexo I. 

 
d) Divulgação da lista de aprovados no processo seletivo: até 29/06/2015.  

 
e) Prazo para protocolar recurso: 01/07/2015 a 02/07/2015. 

 
f) Divulgação do resultado final após recurso: até 13/07/2015. 

 
g) Matrícula dos candidatos aprovados: até 17/07/2015. 

 
 
5 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

5.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e do Regimento do PPGCon, não sendo aceita 
alegação de desconhecimento. 

5.2. Carta de liberação de horário de trabalho: os alunos que pretendem manter 
vínculo empregatício durante o curso devem apresentar uma carta de liberação de 
horário de trabalho devidamente emitida e assinada por seu superior.  

5.3. O candidato com vínculo empregatício que não entregar o documento de 
autorização do superior autorizando participar das atividades do mestrado durante o 
horário de expediente no ato da matrícula será desclassificado. 

5.4. Não serão aceitos candidatos unicamente portadores de diploma obtido em 
Cursos Superiores de Tecnologia. 

5.5. O processo seletivo só terá validade para o Curso que será iniciado em 2015/ 2º 
Semestre. 

5.6. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, 
eleita pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
(PPGCon), em reunião ordinária. 
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5.7. Após 30 dias da realização das matrículas dos aprovados, toda documentação 
pertinente aos candidatos desclassificados e/ou não matriculados pode ser retirada 
por seus respectivos responsáveis ou será descartada. 

5.8. Contatos para correspondências e informações: 
 
Endereço do PPGCon: 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - PPGCon 
Av. Fernando Ferrari, 514, Edifício EDVI – Sala 618  
Campus Goiabeiras, Vitória – ES 
CEP 29.075-910 
 

Secretaria do PPGCon: 
Secretária: Maria da Penha Tose Federici 
E-mail: ppgcon.sec@gmail.com 
Site: http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao/PPGCC 
Telefone: (27) 4009-2794  
Horário de atendimento para inscrições: 8:00h às 15:00h. 
 
Informações sobre o Teste ANPAD: 
E-mail: teste@anpad.org.br  
Site: http://www.anpad.org.br/teste 
Telefone: (21) 2556-2519 
 

 
6 – OBSERVAÇÕES FINAIS:  

6.1. O curso funcionará de segunda a sexta-feira e as disciplinas serão oferecidas nos 
períodos matutino, vespertino ou noturno. Poderão ocorrer mudanças de horários 
conforme manifestação do docente. Recomenda-se que o aluno curse as disciplinas 
no primeiro ano e elabore a dissertação no segundo ano, estimulando a conclusão do 
mestrado em até 24 meses.  

6.2. Deve-se destacar que um curso de mestrado acadêmico em uma Instituição 
Pública e gratuita, como a UFES, requer dos candidatos aprovados um compromisso 
de dedicação ao curso, no qual o tempo disponibilizado para os estudos seja de 20 
horas (mínimo) a 40 horas (preferência), por semana. 

6.3. Recomenda-se a leitura do Regimento do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis (PPGCon) disponível no site 
http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao/PPGCC/processos-seletivos. 
Não serão aceitas alegações por desconhecimentos das regras. Casos omissos serão 
resolvidas em reuniões do colegiado do PPGCon. 

6.4. A Comissão de Seleção do Mestrado em Ciências Contábeis da UFES, para a 
Turma 2015 / 2º Semestre, é formada pelos seguintes professores: 

mailto:ppgcon.sec@ccje.ufes.br
mailto:teste@anpad.org.br
http://www.anpad.org.br/teste
http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao/PPGCC/processos-seletivos
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 Profª. Drª. Patrícia Maria Bortolon (Presidente) 

 Prof. Dr. Gabriel Moreira Campos 

 Prof. Dr. José Elias Feres de Almeida 
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ANEXO I 

 

1. Informações Gerais sobre a Prova Específica de Métodos Quantitativos: 

1.1. Local: A prova será realizada no CCJE – Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas da UFES no dia 23/06/2015 em local a ser definido e divulgado 
aos inscritos no site http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-
graduacao/PPGCC/processos-seletivos até 19/06/2015. 

1.2. Duração: A prova será realizada no período da tarde de 14:00h às 16:00h. 

1.3. Valor da Prova: A prova valerá um total de 600 pontos divididos em 20 
questões de múltipla escolha. Cada questão valerá 30 pontos. 

1.4. Temas: a prova abrangerá conteúdo básico de Estatística. Com bibliografia 
recomendada no item 2 deste Anexo I. 

1.5. A prova específica será classificatória. 

1.6. Os candidatos não poderão sair do local de prova com o caderno de questões. 
O candidato que sair do local de prova com o caderno de questões será 
automaticamente desclassificado.  

 

2. Conteúdo e Bibliografia Recomendada 

2.1. Estatística: 

Conteúdo: 

Medidas de Tendência Central, Medidas de Variação, Covariância, Coeficiente de 
Correlação, Distribuição Normal, Distribuição Amostral da Média, Distribuição 
Amostral da Proporção, Intervalo de Confiança para a Média e a Proporção, Testes 
de Hipóteses para Uma Amostra, Testes de Hipóteses para Duas Amostras. 

Bibliografia Recomendada: 

LEVINE, D. M., et al. Estatística: Teoria e aplicações, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 5ª. 
Edição, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao/PPGCC/processos-seletivos
http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao/PPGCC/processos-seletivos
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ANEXO I 

 

3. Informações Gerais sobre a Prova 

3.1. Local: A prova será realizada no dia 17/07/2014 na sala 620 do EDVI no CCJE 
– Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES. 

3.2. Duração: A prova será realizada no período da tarde de 14:00h às 17:00h. 

3.3. Valor da Prova: A prova valerá um total de 600 pontos divididos em 30 
questões de múltipla escolha. Cada questão valerá 20 pontos. 

3.4. Temas: a prova abrangerá conteúdo básico de Estatística. Com bibliografia 
recomendada no item 2 deste Anexo I. 

3.5. A prova específica será classificatória. 

 

4. Conteúdo e Bibliografia Recomendada 

4.1. Estatística: 

Conteúdo: 

Medidas de Tendência Central, Medidas de Variação, Covariância, Coeficiente de 
Correlação, Distribuição Normal, Distribuição Amostral da Média, Distribuição 
Amostral da Proporção, Intervalo de Confiança para a Média e a Proporção, Testes 
de Hipóteses para Uma Amostra, Testes de Hipóteses para Duas Amostras. 

Bibliografia Recomendada: 

LEVINE, D. M., et al. Estatística: Teoria e aplicações, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 5ª. 
Edição, 2008. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis-PPGCon 

 

Mestrado em Ciências Contábeis - TURMA 2015/2 

Formulário de Inscrição do Processo Seletivo 

PARA TODOS OS CANDIDATOS 
 

 

DADOS CADASTRAIS 

NOME COMPLETO DO 

CANDIDATO:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________RG/EMISSOR:____________________________

_ 

DATA DE 

NASCIMENTO:__________________________________________________________ 

TELEFONES FIXO E 

CELULAR:______________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: __________________________ 

E-

MAILS:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA COMPLETO: 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

BACHAREL NO CURSO/INSTITUIÇÃO/CIDADE: 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

INÍCIO/TÉRMINO DO CURSO DE BACHARELADO: 

______________________________________ 

PÓS-GRADUAÇÃO/INSTITUIÇÃO: 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

INÍCIO/TÉRMINO DO CURSO: _________________________ 

O CANDIDATO TEM INTERESSE EM OBTER BOLSA DE ESTUDOS DURANTE O 

CURSO? 

(     ) SIM             (     ) NÃO 

 

 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

EMPREGADOR: ______________________________________________________________ 
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(    ) CELETISTA    (    ) ESTATUTÁRIO    (     ) ESTUDANTE     (    ) OUTRA: 

__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO: 

_____________________________________________________________________________ 

TELEFONES: 

_____________________________________________________________________________ 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA DE LIBERAÇÃO PARA AULA ANEXADA? 

(    ) SIM             (     ) NÃO 

 

QUAL A SUA MOTIVAÇÃO PARA FAZER O MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Local e Data 

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 


