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PLANO DE ENSINO 

Disciplina PESQUISA EM CONTABILIDADE – Código: 380041                          Carga horária: 15 horas/aula (1 crédito) 

Curso MESTRADO – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCont) 

Professor 

Responsável 
Rodrigo de Souza Gonçalves  

Horário de 

aulas 
Por se tratar de atividade prática, não há horário definido para aula. 

Ementa 
O aluno deverá demonstrar, durante o primeiro ano do curso, sua inserção na linha de pesquisa da área de concentração. 

A avaliação deverá ser feita pelo orientador em conjunto com o coordenador. 

Objetivos da 

Disciplina 

A disciplina tem por objetivo inserir os discentes nas linhas e nos grupos de pesquisas liderados ou que tenham a 

participação de docentes do Programa, para o desenvolvimento e a divulgação de pesquisas acadêmicas relevantes. 

Metodologia 

de Ensino 

LINHAS DE PESQUISA  

 

Contabilidade e Mercado Financeiro  
Área de Concentração: Mensuração Contábil  

Tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas cujo escopo envolve a informação contábil e seu ambiente externo, 

tais como os organismos de regulação e o mercado financeiro. Contempla, portanto, pesquisas acerca da reação do 

mercado financeiro à divulgação de informação contábil, finanças corporativas, regulação contábil, finanças 

comportamentais, análises comparativas acerca da regulação e reação do mercado financeiro entre países.  

 

Impactos da Contabilidade no Setor Público, nas Organizações e na Sociedade  
Área de Concentração: Mensuração Contábil  

Tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas cujo escopo envolve a informação contábil, a formação do 

profissional e seu benefício às diversas partes interessadas (stakeholders), tais como a sociedade, o setor público e as 

organizações. Contempla, portanto, pesquisas que analisam e avaliam o setor público, as entidades não governamentais, 

a responsabilidade social corporativa, a educação contábil e a controladoria.  

 

GRUPOS DE PESQUISA  

 O aluno deverá procurar seu orientador para que realize o seu enquadramento ao grupo de pesquisa ao qual sua 

pesquisa estiver alinhada, bem como seu cadastramento na Plataforma do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico).  

Critérios de 

Avaliação 

AVALIAÇÃO:  
O aluno deverá ter publicado um artigo completo

1
 em anais de evento qualificado pela CAPES, conforme o que dispõe 

os critérios da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo para o triênio 2010-2012, ou documento que venha 

a substituí-lo, bem como submetido a periódico qualificado pelo sistema Qualis/CAPES.  

 

Critérios de Avaliação:  
 

SS – para obtenção da referida menção, o aluno deverá atender aos seguintes requisitos:  

a) Apresentação do artigo em evento qualificado;  

b) Submissão do referido artigo a periódico qualificado (Qualis);  

c) O artigo deve versar sobre o tema da dissertação do principal autor;  

d) O artigo deve contar com a participação do orientador do principal autor;  

e) Serão pontuados somente os dois primeiros autores.  

 

MS – para obtenção da referida menção, o aluno deverá atender aos seguintes requisitos:  

a) Apresentação do artigo em evento qualificado;  

b) Submissão do referido artigo a periódico qualificado (Qualis);  

c) O artigo deve contar com a participação do orientador do principal autor.  

 

MM – para obtenção da referida menção, o aluno deverá atender aos seguintes requisitos:  

a) Apresentação do artigo em evento qualificado;  

b) Submissão do referido artigo a periódico qualificado (Qualis). 
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1
Será considerada a publicação cuja pesquisa tenha sido desenvolvida durante o período do curso, não sendo válida 

publicação decorrente de período anterior, a exemplo de Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia ou equivalente.   
 

Quadro 1 - Resumo dos critérios de avaliação da disciplina “Pesquisa em Contabilidade” 
 

 MENÇÃO 

Artigo completo (Critérios) SS MS MM 

Apresentação em evento qualificado  X X X 

Submissão a periódico Qualis  X X X 

Somente dois primeiros autores  X   

Tema da dissertação  X   

Com orientador X X  
 

 


