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EDITAL Nº 01/2016 

 A Coordenação do Curso de Especialização Lato Sensu em Ciências Contábeis, no uso de suas 
atribuições e, em conformidade com o RGU-FURG, torna público para conhecimento dos(as) interessados(as), o 
processo de seleção dos(as) candidatos(as) ao Curso de ESPECIALIZAÇÃO em CIÊNCIAS CONTÁBEIS, nos termos 
estabelecidos neste Edital. 

1. DO CURSO 

O curso de Especialização Lato Sensu em Ciências Contábeis está formatado em 360 horas-aulas, sendo 
ofertadas as seguintes disciplinas:  

 Teoria da Contabilidade – obrigatória 
 Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade – obrigatória 
 Métodos de Ensino e Pesquisa – obrigatória 
 Tópicos Contemporâneos de Contabilidade Societária – obrigatória 
 Finanças e Governança Corporativa – obrigatória 
 Contabilidade Aplicada ao Setor Público – obrigatória 
 Tópicos de Pesquisa Tributária com Abordagem Interdisciplinar – obrigatória 
 Gestão de Custos e Controladoria – obrigatória 
 Seminário de Conclusão do Curso – obrigatória 
 Elaboração de monografia - optativa 

As disciplinas e atividades do curso de Especialização Lato Sensu em Ciências Contábeis serão 
ofertadas/realizadas, preferencialmente, nas sextas-feiras a noite e nos sábados nos turnos da manhã e da tarde.  
 

Público-alvo do curso: bacharéis em Ciências Contábeis, Administração e Ciências Econômicas. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 18/01/2016 a 05/02/2016, exclusivamente pelo site 
www.siposg.furg.br. 

Os documentos necessários para a inscrição (exceto os formulários eletrônicos a serem preenchidos) 
devem ser digitalizados (com utilização de scanner ou outros meios) e anexados quando da inscrição no Sistema 
de Inscrição em Pós-graduação (SIPOSG) da FURG, no site www.siposg.furg.br. Os documentos digitalizados não 
precisam de autenticação.  

Atenção: O SIPOSG aceita inscrições que a soma de todos os arquivos não ultrapasse 50MB. Se os 
arquivos de sua inscrição estiverem muito grandes, procure converter para formatos mais econômicos como .jpg 
e .pdf. Isso facilitará o processo. 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital.  

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida on-line, disponível na página do SIPOSG na internet.  

b) Carta de intenções, explicitando a justificativa para ingressar no curso, tema (relacionado as disciplinas 
do curso) pretendido para a monografia, justificativa da escolha do curso e o objetivo que pretende 
alcançar ao concluí-lo; 

c) Cópia do diploma e do histórico escolar de Curso Superior de Graduação em Ciências Contábeis e/ou 
Administração e/ou Ciências Econômicas; 

d) Currículo documentado, no modelo lattes (lattes.cnpq.br), contendo a carga horária de cada atividade 
(ex. cursos, minicursos, monitoria etc.). Assim, além do arquivo do currículo, o candidato deve montar 
e fornecer um arquivo único com as cópias digitais que comprovem as atividades mencionadas no 
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currículo, por ordem de citação das mesmas. Os documentos de COMPROVAÇÃO são: cópias de 
certificados de apresentações em eventos ou similares (sem necessidade de incluir os resumos), copias 
de certificados de cursos, e outros; cópia da primeira página de artigos ou relatórios ou outros 
documentos publicados em periódicos, cópia da carteira de trabalho etc. 

e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

A ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo candidato, sendo anexados os arquivos com os 
documentos solicitados digitalizados. Depois de conferir as informações, o candidato deverá 
clicar em “INSCREVER” para efetivar a inscrição. O comprovante de pagamento de taxa de 
inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), realizada através da Guia de Recolhimento 
Único (GRU) gerada ao final da inscrição on line, deverá ser enviado ao e-mail: 
ppgec_iceac@furg.br para a efetivação da inscrição até o dia 06/02/2016. 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A relação das inscrições homologadas será publicada até o dia 10 de fevereiro de 2016, no site 
www.siposg.furg.br. 

5. DAS VAGAS 

Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para a Edição 2016 do Curso de Especialização em Ciências Contábeis. 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DE APROVAÇÃO 

a) Análise de Currículo (Peso 4) 

Os critérios para avaliação do currículo dos candidatos são os seguintes: 

A – Atividades de Pesquisa e Extensão – 6,0 pontos 

 ITEM MÁXIMO 

 Apresentação de trabalhos em eventos (0,5 pontos por apresentação) 1,0 

 
Publicação de artigos em revistas ou periódicos Qualis A1/A2/B1/B2 (1,0 ponto 
por artigo) 

2,0 

 
Publicação de artigos em revistas ou periódicos Qualis B3/B4/B5 (0,5 pontos 
por artigo) 

1,5 

 
Publicação de artigos em revistas ou periódicos Qualis C ou sem Qualis (0,5 
pontos por artigo) 

0,5 

 Participação em Eventos (0,1 ponto por participação) 0,6 

 
Monitoria ou Bolsa de Pesquisa ou de Extensão (0,2 pontos por cada período 
de 3 meses) 

0,4 

B – Atividades Profissionais – 3,0 pontos 

 ITEM MÁXIMO 

 Experiência docente no ensino superior (0,5 pontos por semestre) 2,0 

 Experiência docente no ensino médio (0,1 pontos por semestre) 1,0 

C – Histórico Escolar – 1,0 ponto 

 ITEM MÁXIMO 

 Índice de rendimento acadêmico dividido por 10 1,0 

 
Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) para o currículo de cada candidato, com peso 4 (quatro) no 
cálculo da média. 

 
  

http://www.nupecof.furg.br/
http://www.siposg.furg.br/curso/949
mailto:ppgec_iceac@furg.br
http://www.siposg.furg.br/


 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Contábeis 

 

Av. Itália Km 8, s/n – Campus Carreiros / ICEAC – Fone (053) 3293.5096 
Site: www.nupecof.furg.br / http://www.siposg.furg.br/curso/949 - E-mail: ppgec_iceac@furg.br 

b) Entrevista (Peso 6) 

Os critérios para avaliação das entrevistas são os seguintes: 

ITEM MÁXIMO 

Possibilidade de Dedicação ao Curso 3,0 pontos 

Domínio de Ferramentas e Conhecimentos Específicos acerca do Tema 
pretendido para monografia 

3,0 pontos 

Motivação para Estudos Avançados 2,0 pontos 

Capacidade de Expressão 1,0 ponto 

Coerência das Respostas aos Questionamentos 1,0 ponto 

Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) para a entrevista de cada candidato, com peso 6 (seis) no 
cálculo da média. 

A “nota média final” representará a soma da nota da Análise de Currículo ponderada com o peso 4 com 
a nota da Entrevista ponderada com o peso 6. 

 Estarão aptos a preencher as vagas existentes os candidatos que obtiverem “nota média final” mínima 
igual a 5,0 (cinco). As “notas médias finais” dos candidatos serão ordenadas de maior a menor e os 15 (quinze) 
primeiros candidatos serão considerados aprovados, desde que atinjam a “nota média final” mínima. Não haverá 
suplência. 

7. CRONOGRAMA 

As atividades relativas ao Edital 01/2016 estão previstas conforme o seguinte cronograma: 

ATIVIDADES DATA LOCAL 

Período de inscrições 18/01 a 05/02/16 www.siposg.furg.br 

Divulgação das inscrições homologadas até 10/02/2016 www.siposg.furg.br 

Entrevistas 11 e 12/02/2016 
Sala da Coordenação de Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis 1 

Divulgação dos candidatos aprovados 15/02/2016 www.siposg.furg.br 

Matrícula dos candidatos aprovados 10/03/16 
Secretaria do Curso de Esp. em 

Ciências Contábeis 2 

Aula inaugural 11/03/16 Sala 4212 – Pavilhão 4 

 
Os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula no curso na data prevista no cronograma e 

complementar a documentação necessária para o cadastro no respectivo registro acadêmico do curso. 

8. INVESTIMENTO 

Não haverá cobrança de mensalidade ou matrícula; apenas a taxa de inscrição. 
 
Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 

 
 
 
 

Rio Grande, 15 de janeiro de 2016. 
 
 

 
Profª. Drª. Ana Paula Capuano da Cruz 
            Coordenadora do PPGCC 

                                                
1 Localizada no Prédio Anexo ao Pavilhão 04, Corredor E, Campus Carreiros, ICEAC-FURG. 
2 Localizada no Prédio Anexo ao Pavilhão 04, Corredor E, Campus Carreiros, ICEAC-FURG. 
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