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RESUMO
1. Apresentação
Este documento apresenta o plano plurianual de trabalho 2018-2022 do Programa de Pósgraduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, como foco nos cursos de mestrado
e doutorado acadêmicos.
A elaboração do Plano contou com a participação dos docentes e discentes do Programa,
com o objetivo de desenvolver um planejamento das atividades, analisar o desempenho e sugerir
metas para o período de 2018-2022.
2. Histórico do Programa
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UnB – PPGCont UnB, foi criado
em decorrência do desmembramento do Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de PósGraduação em Ciências Contábeis da universidades públicas federais (UnB, UFPB e UFRN) –
“PPGCont-Multi”. Iniciou suas atividades com concentração em Mensuração Contábil duas linhas
de pesquisa: “contabilidade e mercado financeiro” e “impactos da contabilidade no setor público, nas
organizações e na sociedade”.
O reconhecimento dos cursos ofertados pelo PPGCont-UnB se deu em 06 de março de 2017,
por meio da Portaria nº 326, com nota 4 para ambos cursos
No quadriênio 2014-2017 o PPGCont contou com núcleo permanente de 17 docentes. No
primeiro edital (1/2015) tivemos 186 candidatos ao mestrado, sendo 68 para a linha 1 e 118 para a
linha 2, com início das aulas em março/2015 e aprovados 19 candidatos (9 para a linha 1 e 10 para
a linha 2) com 10 candidatos por vaga. No Doutorado, 24 candidatos e 12 aprovações (2 por vaga).
Para o segundo edital, início de aulas em 2016, tivemos, no Mestrado, 25 candidatos para a
linha 1 e 53 candidatos para a linha 2. Sendo aprovados 12 ou 3,1 candidatos por vaga. No
Doutorado, tivemos 22 candidatos e foram aprovados 10, com 2,2 candidatos por vaga. No terceiro
edital, para início de aulas em 2017, tivemos 91 inscrições para Mestrado, onde foram aprovados 17,
ou 5,4 candidatos por vaga. O Doutorado teve 37 inscritos por vaga, sendo aprovados 11, ou 3,3
inscritos por vaga. Em 2017 tivemos 14 defesas de dissertação de Mestrado.
O quadriênio que se iniciou em 2018 teve uma redução das inscrições, com 48 inscritos para
o Mestrado (14 aprovações). No Doutorado foram aprovados 8 candidatos. Houve, até o momento
(30.06.2018), 16 dissertações e uma tese defendidas.
Importante enfatizar que os docentes da UnB já atingiram a pontuação mínima qualificada,
conforme critérios da Capes, no quadriênio 2013/2016. No biênio 2017/2018, mais da metade dos
professores já atingiram a meta para o próximo quadriênio, 2018/2022.
3. Missão, Visão e Diretrizes Estratégicas do Programa PPGCont-UnB
I.

oferecer cursos de mestrado e doutorado em Ciências Contábeis em apoio à política de
formação de pessoal para as instituições de ensino superior que desenvolvem programas
de ensino, pesquisa e extensão em áreas do conhecimento relacionadas com as Ciências
Contábeis;

II.

desenvolver atividades de ensino e pesquisa em Ciências Contábeis, e áreas afins de modo
a contribuir para o avanço econômico e social do país; e

III.

contribuir para a socialização e para o desenvolvimento do conhecimento em Ciências
Contábeis no Brasil.

A visão de futuro do PPGCont-UnB é o de ser uma referência nacional no ensino e pesquisa
em ciências contábeis buscando fortalecer ações e procedimentos que conduzam ao conceito 5
(cinco) se possível ainda no final deste quadriênio 2018-2021 e buscar sua consolidação no
quadriênio posterior.
Para alcançar sua visão no futuro, o PPGCont-Unb deverá atuar, no horizonte de
planejamento em curso – 2018-2022, observando as seguintes diretrizes estratégicas:
a) Estreitar relações de cooperação acadêmica com programas brasileiros e estrangeiros em nível
de pós-graduação em ciências contábeis e áreas correlatas;
b) Ofertar, no mínimo, uma turma de mestrado em nível interinstitucional, com base na experiência
adquirida no Programa Multi, ou turmas fora de sede;
c) Fortalecer áreas de concentração e linhas de pesquisa consistentes com a área de concentração
com participação ativa e efetiva dos discentes, buscando ainda fontes alternativas de financiamento;
d) Fortalecer o desenvolvimento e/ou observância das melhores e mais consagradas metodologias
de ensino e pesquisa, fundamentados em centros de excelência operacionais e internacionais;
e) Fomentar a participação de seu corpo discente e docente em eventos internacionais de da Área;
4. Objetivos e Metas de Estrutura e Processo de Oferta
O PPGCont-UnB possui um quadro de 17 docentes, os quais possuem formações diversas
e atuam em áreas distintas, mas alinhadas às linhas de pesquisa do programa.
Espera-se ter ao longo do quadriênio 2018-2022 um reforço em sua produção acadêmica em
razão da conclusão dos cursos pelos doutorandos, contribuindo para o objetivo de se manter uma
relação de um docente para cada grupo de cinco a seis discentes.
O processo de seleção de discentes passou por reformulação no quadriênio anterior, com
vistas a melhorar potenciais e diferenciais com finalidade de colaborar com o crescimento e
desenvolvimento da ciência contábil, com inclusão de carta de intenção, carta de recomendação.
O Corpo Discente do PPGCont em maio de 2018 é composto de 36 alunos no mestrado e 27
alunos no Doutorado.
Ao final de 2017 as linhas de pesquisa do PPGCont possuíam maior predominância em
contabilidade para tomada de decisão, com os seguintes grupos de pesquisa são abaixo detalhados:
Linha 1 – Contabilidade, auditoria e governança do sistema financeiro Nacional.
a) Contabilometria – aplicação de métodos matemático-estatísticos às Ciências Contábeis;
b) Demonstrações Contábeis;
c) Impacto da política monetária no mercado de capitais e nas empresas brasileiras;
d) Normatização contábil – convergência de normas contábeis internacionais.
Linha 2 – Accountability em organizações públicas e privadas.
a) Administração pública comparada;
b) Dimensões da performance social corporativa: sistema de indicadores socioambientais;
c) Incentivos em economia e contabilidade do setor público;
d) Processo de convergência da contabilidade pública aos padrões contábeis internacionais.

5. Metas de inserção nacional e internacional do PPGCont são:

• Ampliar a proporção de alunos de mestrado e doutorado provenientes de outras unidades da
federação ou de outros países para 20% até 2020 e para 30% até 2025.

• Produção intelectual: ampliar a produção de artigos publicados em periódicos em parceria com
autores de outros programas para 10% dos artigos publicados até 2020 e para 20% até 2023.

• Ofertar uma ou duas turmas de pós-graduação ou turmas fora de sede, destinadas à formação de
quadros docentes em IES que tenham planos de estruturar programas de pósgraduação .

• Aumentar a proporção de docentes com financiamento/apoio financeiro à pesquisa para 25% até
2020 e para 40% até 2022.

• Apoiar a atuação de professores do Programa como editores de periódicos científicos, através de
eventos internos de discussão e divulgação.

• Realizar eventos científicos, ao menos um a cada dois anos.
6. Inserção Internacional
A inserção internacional é um dos pontos do PPGCont que merecem maior atenção e deverá
ser ampliada de forma a atender um dos requisitos principais para se alcançar o conceito 5 da
CAPES.
O que se espera é a ampliação de intercâmbios efetivos, nos dois sentidos: professores
estrangeiros que atuem como professores visitantes no PPGCont e professores do Programa que
atuem como professores visitantes no exterior; alunos estrangeiros que realizam estágios no
PPGCont bem como de alunos do nosso programa que realizam doutorado sanduíche no exterior. A
meta seria ao menos um professor e um aluno fazendo sanduiche por ano.
As principais metas de inserção internacional do Programa são:
• Buscar “funding” para atrair pesquisadores e professores para ministrar disciplinas e participar
de projetos de pesquisa no PPGCont.

•

Atuação de um professor visitante internacionalno PPGCont

no ano de 2018.

•

Professores do PPGCont devem atuar como visitante em IES no exterior mediante
fortalecimento de intercambio a partir de 2018.

•

Ter, no mínimo, 10% dos alunos de doutorado com intercâmbio no exterior (doutorado
sanduíche) no período de 2018 a 2022, em cada ano.

•

Ter ao menos 25% das teses e dissertações divulgadas em língua inglesa.

•

Buscar parceria institucional com programa de pós-graduação em contabilidade a nível
internacional.

•

Publicação de artigos em periódicos científicos estrangeiros indexados no JCR/ISI: 20% de
professores com autoria de artigos nesse tipo de periódico em 2018 e 2019 e até 30% até 2022.

•

Ofertar cursos de extensão e disciplinas em língua inglesa de forma a dotar os alunos do
PPGCont do termos e conteúdos de pesquisa em língua inglesa. Meta: 02 cursos por ano a partir
de 2019.
7. Meta de Resultado
Programas de pós-graduação no Brasil têm como foco principal a geração dos seguintes
resultados: mestres e doutores formados, e conhecimento produzido e disseminado.
O Programa busca obter elevação do conceito de avaliação da CAPES para nota 5, no
quadriênio 2017-2020 (período de avaliação), visando obter nota 6 no período seguinte (2021-2024).
Considerando que outros programas da área de Contabilidade, no Brasil, adotam medidas para
aumentar seus resultados, é de esperar que o Programa também aumente seu desempenho.

