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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

EDITAL N.º 2/2020 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS PARA O CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO PARA O SEGUNDO PERÍODO 

LETIVO DE 2020 

 

1 PREÂMBULO  

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, no uso de suas 

atribuições legais, torna público e estabelece o Edital Nº 2/2020, de retificação do Edital 

Nº 1/2020, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital. 

Item 3.1  

Onde se lê:  

As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Programa de Pós-graduação em 

Ciências Contábeis da Universidade de Brasília - UnB, para o segundo período letivo de 

2020, deverão ser efetuadas pelo e-mail <ppgcont@unb.br>, no período de 20/10/2020 a 

04/12/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. Nesse caso, o candidato deverá 

incluir, como assunto, “Edital n.º 1/2020” e o curso, mestrado ou doutorado, a que estiver 

concorrendo. 

Leia-se: 

As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Programa de Pós-graduação em 

Ciências Contábeis da Universidade de Brasília - UnB, para o segundo período letivo de 

2020, deverão ser efetuadas pelo e-mail <ppgcont@unb.br>, no período de 20/10/2020 a 

11/12/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. Nesse caso, o candidato deverá 

incluir, como assunto, “Edital n.º 1/2020” e o curso, mestrado ou doutorado, a que estiver 

concorrendo. 

Item 3.3.1 

Onde se lê: 

Ficha de inscrição preenchida integralmente, conforme modelo-padrão disponível no 

Apêndice 1 deste edital. O candidato deverá indicar até dois nomes de professores, 

preferencialmente, ou de profissionais que deverão enviar carta de recomendação para 

o e-mail <ppgcont@unb.br>, conforme o modelo do Apêndice 4 deste edital, até 04 de 

dezembro de 2020. 
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Leia-se: 

Ficha de inscrição preenchida integralmente, conforme modelo-padrão disponível no 

Apêndice 1 deste edital. O candidato deverá indicar até dois nomes de professores, 

preferencialmente, ou de profissionais que deverão enviar carta de recomendação para 

o e-mail <ppgcont@unb.br>, conforme o modelo do Apêndice 4 deste edital, até 11 de 

dezembro de 2020. 

Item 3.8.1  

Onde se lê:  

O candidato que optar pela isenção da taxa de inscrição, deverá encaminhar a 

documentação (solicitação, contendo o Número de Identificação Social – NIS, 

Documento de Identidade e comprovante de inscrição no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - Cad-Único) para o e-mail <ppgcont@unb.br>, no 

período de 20/10/2020 a 20/11/2020. O resultado da solicitação de isenção será divulgado 

no sítio eletrônico do PPGCont a partir do dia 23/11/2020, e o candidato terá até o dia 

04/12/2020 para confirmar a sua inscrição. É de exclusiva responsabilidade do candidato 

informar-se sobre o resultado da isenção. 

Leia-se: 

O candidato que optar pela isenção da taxa de inscrição, deverá encaminhar a 

documentação (solicitação, contendo o Número de Identificação Social – NIS, 

Documento de Identidade e comprovante de inscrição no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - Cad-Único) para o e-mail <ppgcont@unb.br>, no 

período de 20/10/2020 a 20/11/2020. O resultado da solicitação de isenção será divulgado 

no sítio eletrônico do PPGCont a partir do dia 23/11/2020, e o candidato terá até o dia 

11/12/2020 para confirmar a sua inscrição. É de exclusiva responsabilidade do candidato 

informar-se sobre o resultado da isenção. 

Item 7.1  

Onde se lê: 

 

DATAS ETAPA HORÁRIO 

de 20/10/2020 a 04/12/2020 Período de inscrições por e-mail 
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07/12/2020 
Divulgação da homologação das 

inscrições 
a partir de 17h00 

08/12/2020 e 09/12/2020 
Período de interposição de recurso da 

homologação das inscrições 
por e-mail 

de 11/12/2020 a 16/12/2020 Realização da Prova Oral  
de 8h00 a 12h00 e 

de 14h00 a 18h00 

18/12/2020 

Divulgação do resultado da Prova 

Oral, da Análise de Currículo e de Pré-

projeto 

a partir de 17h00 

19/12/2020 Divulgação do resultado final a partir de 17h00 

20/12/2020 a 22/12/2020 
Período de interposição de recurso do 

resultado final do processo seletivo 
por e-mail 

23/12/2020 
Divulgação da homologação do 

resultado final 
a partir de 17h00 

28/12/2020 a 06/01/2021 

Confirmação, por escrito, de ingresso 

no curso por parte do candidato 

aprovado e selecionado 

por e-mail  

Leia-se:  

 

DATAS ETAPA HORÁRIO 

de 20/10/2020 a 11/12/2020 Período de inscrições por e-mail 

12/12/2020 
Divulgação da homologação das 

inscrições 
a partir de 17h00 

12/12/2020 e 14/12/2020 
Período de interposição de recurso 

da homologação das inscrições 
por e-mail 

15/12/2020 

Divulgação do resultado do Teste 

Anpad e convocação para a Prova 

Oral 

até 17h00 

de 16/12/2020 a 18/12/2020 Realização da Prova Oral  de 8h00 às 18h00 

19/12/2020 

Divulgação do resultado da Prova 

Oral, da Análise de Currículo e de 

Pré-projeto 

a partir de 17h00 

21/12/2020 Divulgação do resultado final a partir de 17h00 

22/12/2020 a 26/12/2020 

Período de interposição de recurso 

do resultado final do processo 

seletivo 

por e-mail 

29/12/2020 
Divulgação da homologação do 

resultado final 
a partir de 17h00 

30/12/2020 a 06/01/2021 

Confirmação, por escrito, de 

ingresso no curso por parte do 

candidato aprovado e selecionado 

por e-mail  
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Brasília, DF, 29 de outubro de 2020.  

 
 

 

 

Professor Doutor Jorge Katsumi Niyama  

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCont) 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas 

Universidade de Brasília 

 


