
 

 

 

 

EDITAL 2019/3  
 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DO 
 PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

O Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, no uso de 

suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo para 

o preenchimento das vagas do curso de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, 

organizado sob forma de Concurso Público, segundo as normas aqui definidas, que as 

Instituições se obrigam a cumprir e que os candidatos, ao nele se inscreverem, declaram 

conhecer e aceitar. 

1. DO NÚMERO DE VAGAS 

Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para o Programa de Mestrado Profissional em Ciências 

Contábeis oferecido pela Fucape, conforme Termo de Cooperação Técnica celebrado 

entre o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe e a Fucape.  

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

2.1 A inscrição deverá ser realizada até o dia 20/09/2019. O candidato deverá 
preencher a ficha de inscrição disponível no link:  
 
http://qselecao.fucape.br/concurso.aspx?cod_concurso=6175 
 

2.2.  O candidato deve enviar cópia digitalizada da documentação relacionada a seguir 

para validação da inscrição. 

a. Curriculum vitae ou lattes;  
b. 1 fotos 3x4;  
c. Cópia autenticada do Diploma de Graduação; 
d. Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação;  
e. Cópia da Carteira de Identidade; 
f. Cópia do CPF; 
g. Cópia da certidão de casamento ou de nascimento; 
h. Cópia do Título de Eleitor; 
i. Cópia de comprovante de quitação eleitoral; 
j. Cópia do comprovante de residência. 

 
Deve ser entregue no dia da realização da prova escrita uma cópia autenticada dos 
documentos referentes aos itens “c. Cópia autenticada do Diploma de Graduação” e 
“d. Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação”. 

http://qselecao.fucape.br/concurso.aspx?cod_concurso=6175


 

 

 

 

 

Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que 

apresentem toda a documentação exigida, dentro do prazo previsto no item 2.2 do 

presente Edital. O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se 

responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas. 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1ª Etapa – Validação da Documentação: A documentação entregue será analisada e 

validada para efeito de validação da inscrição. 

Será ELIMINADO o candidato que não apresentar a documentação solicitada, ou 

apresentar declaração ou documento falsos. 

2ª Etapa – Classificatória e Eliminatória: Prova.  Será aplicada no dia 25/09/2019 das 09 

às 11h no CRC/SE - Av. Mario Jorge Menezes Viêira, 3140 - Coroa do Meio, Aracaju – 

SE.  

A não participação na 2ª. Etapa implicará na imediata desclassificação do candidato. 

Também serão ELIMINADOS os candidatos que obtiverem nota 0 (zero) na prova. 

 

Bibliografia Básica:  

 
Contabilidade Geral e Contabilidade Societária:  

1. Principais definições dos elementos patrimoniais e de resultado (ativo, passivo, 
despesa e receita); 

2. Características qualitativas da informação contábil;  
3. Apresentação das Demonstrações Contábeis;  
4. Ativos financeiros;  
5. Ativos não-financeiros: imobilizado, intangível e propriedades para 

investimento;  
6. Contabilidade aplicada a investimentos em outras entidades (coligadas e 

controladas);  
7. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;  
8. Reconhecimento de Receitas.  
9. Redução ao valor recuperável de ativos;  

 
Bibliografia:  
 

• Leis 6.404/1976 e 11.638/2007;  



 

 

 

 

• Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis: 00 
(NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL), 01 (NBC TG 01 (R3)), 03(NBC TG 03 (R3)), 
06 (NBC TG 06 (R2)), 09 (NBC TG 09), 15 (NBC TG 15 (R3)), 27 (NBC TG 27 (R3)), 
25 (NBC TG 25 (R1)), 26 (NBC TG 26 (R4)), 28 (NBC TG 28 (R3)), 30 (NBC TG 30), 
36 (NBC TG 36 (R3)) e 38 (NBC TG 38 (R3)).  

 
 Contabilidade de Custos:  
 

1. Custos e suas diferentes classificações;  
2. Métodos e sistemas de custeio;  
3. Custo fixo, lucro e margem de contribuição;  
4. Relação custo/volume/lucro;  
5. Gestão estratégica de custos.  

 
Bibliografia:  

• Martins, E. 2003. Contabilidade de Custos. 6ª ed. São Paulo: Atlas 
 
 
Contabilidade Pública:  

• A nova contabilidade aplicada ao setor público 

• O patrimônio público 

• Plano de contas aplicado ao setor público (PCASP) 

• Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público.  

Bibliografia:  

BEZERRA FILHO, João Eudes. Contabilidade aplicada ao setor público. 2º Ed. São Paulo: Atlas, 

2015. 

3ª Etapa – Informativa e Eliminatória – Entrevista. Será realizada com membros da 

Comissão de Pós-Graduação (CPG). Participarão desta etapa apenas os 30 primeiros 

colocados nas duas primeiras etapas deste processo seletivo, conforme critério 

estabelecido no Item 4 deste Edital. A entrevista será agendada pela Coordenação de 

Processo Seletivo da FUCAPE. O não comparecimento do candidato no dia e horário 

marcado para a entrevista implicará na sua imediata desclassificação. A Comissão de 

Pós-Graduação poderá convocar os suplentes para esta etapa de entrevista caso haja 

desistência ou desclassificação por não comparecimento dos 30 primeiros classificados. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

Para a classificação dos 30 candidatos aprovados, bem como dos suplentes, obedecer-

se-á rigorosamente à ordem decrescente do total dos pontos obtidos na 2ª. Etapa – 



 

 

 

 

Prova.  Ocorrendo empate na última vaga, o desempate se fará com base na idade do 

candidato, priorizando os de maior idade. 

 

 

 

 

 

5. DO CRONOGRAMA 

Data Etapa Horário 

Até 20/09/2019 Período de inscrições online 

25/09/2019 
1ª Etapa – Entrega de documentos 

exigidos no Edital 
08h30min às 9h00 

25/09/2019 2ª Etapa - Prova 9h00 às 11h00 

25/09/2019 
Divulgação do Resultado da 
Classificação dos Candidatos 

18h00 

26/09/2019 3ª Etapa - Entrevistas 8h30 até 19h30 

30/09/2019 Resultado Final 18h00 

07/10/2016 a 11/10/2019 Matrícula 10h00min às 18h00min 

18/10/2019 Aula inaugural 18h00 

 

6. GERAIS DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato 

que: 

• Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas 
da seleção. 

• Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e nas condições 
estipuladas neste Edital. 

• Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e nos 
horários previstos. 

7.2. Casos omissos 



 

 

 

 

• Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação – CPG – da 
FUCAPE; 

 

Vitória, ES – 16 de Agosto de 2019. 
 
 

Coordenação do Programa 
MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

FUCAPE BUSINESS SCHOOL 
 
 

A FUCAPE 
 
Criada em 2000, a FUCAPE Business School vive uma trajetória de sucesso e de 
reconhecimento contínuo. A Instituição possui cursos de Graduação, MBAs, Mestrados 
e Doutorados, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Economia.  
 
A FUCAPE é avaliada, desde 2010, com a nota máxima pelo MEC e, neste ranking, está 
classificada entre as dez melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do País. Além 
disso, em 2017, o curso de graduação em Economia foi classificado como o melhor do 
Brasil pelo CPC/MEC.  
 
No que se refere à gestão, a FUCAPE conquistou a categoria Ouro (máxima) por três 
edições consecutivas, no Prêmio Qualidade Espírito Santo – PQES e alcançou o 
reconhecimento máximo nacional de Melhores em Gestão®, pela Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ), por ser uma empresa que preza pela qualidade em seus processos 
e pela sua gestão. 
 
A FUCAPE é uma instituição de padrão internacional e tornou-se um centro de pesquisa 
respeitado nacional e internacionalmente, com cursos de destaque entre os melhores 
do País. 
 
MISSÃO 
 
Fomentar e multiplicar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento 
humano e a transformação social e ética. 
 
VISÃO 
 
Ser um centro de referência de pesquisa, ensino e ética na área de negócios. 
 
VALORES 
 



 

 

 

 

Ética, Equidade e Compromisso Social. Excelência, Eficiência e Eficácia. Economia de 
Mercado, Corresponsabilidade e Democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
A FUCAPE NO BRASIL 
 

 
CURSOS OFERECIDOS 
 
GRADUAÇÃO 



 

 

 

 

 
Administração 
Contador Global 
Economia – Melhor do País pelo MEC. 
 
 
 
 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
Especialização Lato-Sensu: 
 
MBAs nas Áreas de Finanças 
MBAs nas Áreas de Negócios 
MBAs nas Áreas de Pessoas 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
Especialização Stricto-Sensu 
 
Mestrado Profissional em Administração 
Mestrado Profissional em Ciências Contábeis 
Mestrado Acadêmico em Contabilidade e Administração 
Doutorado Acadêmico em Administração e Contabilidade 
Doutorado Profissional em Ciências Contábeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O CURSO 
 
O Programa de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, reconhecido pela CAPES 
por meio da Portaria nº 524, de 29 de abril de 2008, é o único da área com nota máxima 
(nota 5) no Brasil pela CAPES/MEC e está dividido em três linhas de atuação.  
 
Para este processo será ofertada uma linha de atuação, entre as duas descritas a seguir. 
 
 
CONTABILIDADE GERENCIAL 
 
Visa estudar como a informação contábil é utilizada pelos gestores das organizações 
(usuários internos) nos mecanismos de avaliação de desempenho, motivação e controle, 
além dos estudos relacionados com o planejamento tributário. 
 
Ou 
 
FINANÇAS E MERCADO FINANCEIRO 
 
Objetiva discutir temas que compõem o mainstream moderno em finanças [finanças 
corporativas, precificação de ativos, governança corporativa, economia da 
evidenciação, volatilidade e avaliação de empresas], com base em informações 
contábeis. 
 
A linha de pesquisa será definida após a conclusão do processo seletivo de acordo com 
a decisão da maioria dos alunos matriculados. 
 
Obs.: Para alunos com interesse em estudar a Área de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público serão disponibilizadas duas disciplinas da área pública em substituição a duas 
disciplinas da linha escolhida para a turma.  
 
Idealizado com base na abordagem cognitiva do conhecimento, ou seja, sedimentado 
na relação intensa entre sujeito e objeto, o Mestrado Profissional em Ciências 
Contábeis da FUCAPE visa formar profissionais em sintonia com a realidade do mercado 



 

 

 

 

e com os atuais cenários competitivos, via associação de ensino, pesquisa e aplicação 
profissional. 
  
Portanto, o curso é destinado a profissionais com capacidade de análise e reflexão 
direcionadas ao desenvolvimento e implantação de novos processos organizacionais, 
por meio de aplicações de técnicas quantitativas e qualitativas, voltados, 
principalmente, para as áreas de contabilidade e finanças. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• A formação de profissionais de alto nível, capacitados para o enfrentamento de 
problemas complexos, suportado por consistente base científica, no âmbito da 
Ciência Contábil; 

 

• A promoção de estudos avançados e sistemáticos na área das Ciências Contábeis, 
com ênfase em Finanças, Gestão Empresarial e Pública; 

 

• O estímulo e a orientação de pesquisas, individuais ou em grupo, de modo que 
contribuam para o desenvolvimento das Ciências Contábeis e para a difusão 
desses conhecimentos profissionais. 

 
 
 
O PROGRAMA 
 
 

PERSPECTIVA DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

NÚCLEO BÁSICO - 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

Contabilidade Societária e Empresarial 36h 

Metodologia de Pesquisa I e II 36h 

Métodos Quantitativos Aplicados à 
Contabilidade e Finanças 

54h 

Matemática Financeira 27h 

Teoria da Contabilidade 36h 

Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 
Gerencial, Tributária e Finanças 

36h 

FINANÇAS E MERCADO 
FINANCEIRO 

Cálculo 27h 

Finanças Corporativas 36h 

Análise de Cenários Econômicos 27h 

Análise das Demonstrações Contábeis 27h 

Avaliação de Empresas 27h 

Mercado de Crédito, de Capitais e 
Derivativos 

27h 

Planejamento e Controle Empresarial 36h 



 

 

 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL 

Cálculo 27h 

Finanças Corporativas 36h 

Análise de Cenários Econômicos 27h 

Controladoria Empresarial 27h 

Análise de Custos 27h 

Planejamento e Controle Empresarial 36h 

Economia Empresarial 27h 

Disciplinas da área pública 
que substituirão duas eletivas 

da linha escolhida 

 
Orçamento Aplicado ao Setor Público 

 
36h 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 27h 

COORDENADOR 
 
Prof. Dr. Valcemiro Nossa 
 
Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP. Professor, pesquisador e 
fundador da FUCAPE Business School. Faz parte do Comitê Executivo da ANPCONT - 
Associação Nacional da Pós-Graduação em Ciências Contábeis e é membro do Grupo de 
Experts em Padrões de Contabilidade Internacional (ISAR), órgão ligado à Área de 
Negócios e Desenvolvimento da ONU. Eleito o 5º maior pesquisador em Contabilidade 
no Brasil e Coordenador do Prêmio Excelência Acadêmica de Monografias. 
 
Informações Adicionais 
 
Duração: Mínimo de 18 meses e máximo de 30 meses. 
 
Créditos: 
Matérias Obrigatórias e Eletivas: 48 créditos 
Dissertação: 24 créditos 
 
Dias e Horários*: 
Sextas-feiras (18h30 às 22h30 ) e sábados (08h às 11h55 e 14h00 às 17h55), 
quinzenalmente*. 
 
*Poderão ocorrer alterações nos dias, em função de feriados ou disponibilidade de horários de professores. 
 
Vagas: 30 (trinta) para todo o curso de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, 

distribuídas entre todas as áreas de estudo. 
 



 

 

 

 

INVESTIMENTO 
 
 

CONDIÇÕES MATRÍCULA 
QUANT. 

PARCELAS 
VALOR 

MATRÍCULA + 
PARCELAS 

Matrícula + 30 parcelas R$ 2.500,00 30x R$ 2.370,00 R$ 73.600,00 

Matrícula + 20 parcelas R$ 2.500,00 20x R$ 3.420,00 R$ 70.900,00 
Matrícula + 10 parcelas R$ 2.500,00 10x R$ 6.580,00 R$ 68.300,00 
Matrícula + 5 parcelas R$ 2.500,00 5x R$ 12.900,00 R$ 67.000,00 
3 parcelas (incluindo matrícula) - 3x R$ 22.180,00 R$ 66.540,00 
2 parcelas (incluindo matrícula) - 2x R$ 33.140,00 R$ 66.280,00 

À vista (inclui matricula) - 1x R$ 65.490,00 R$ 65.490,00 

 


