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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB 

EDITAL N. 4/2019  

 

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

CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA O CURSO DE DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO 

LETIVO DE 2020 

 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1 O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade de Brasília - UnB, no uso de suas atribuições legais, torna pública e 

estabelece a retificação do Edital n.º 1/2019, no item a seguir descrito, mantendo 

inalterados os demais itens do edital. 

Item 2 DO NÚMERO DE VAGAS  

 

Onde se lê: 

2.1 Onze vagas no total: seis vagas distribuídas entre os candidatos que obtiverem maior 

pontuação, sendo três vagas por linha de pesquisa, e as cinco vagas remanescentes 

distribuídas entre os candidatos com maior pontuação independentemente da linha de 

pesquisa escolhida pelo candidato, considerando-se o seguinte:  

2.1.1 Linha de pesquisa 1: Contabilidade e Mercado Financeiro: três vagas. 

Descrição: 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, 

normatização/regulação contábil, finanças comportamentais, análises comparativas 

acerca da regulação e reação do mercado financeiro entre países.  

2.1.2 Linha de pesquisa 2: Impactos da Contabilidade no Setor Público, nas 

Organizações e na Sociedade: três vagas. 

Descrição: 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.  
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Leia-se: 

2.1 Quinze vagas no total: seis vagas distribuídas entre os candidatos que obtiverem 

maior pontuação, sendo três vagas por linha de pesquisa, e as nove vagas 

remanescentes distribuídas entre os candidatos com maior pontuação 

independentemente da linha de pesquisa escolhida pelo candidato, considerando-se o 

seguinte:  

2.1.1 Linha de pesquisa 1: Contabilidade e Mercado Financeiro: três vagas. 

Descrição: 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, 

normatização/regulação contábil, finanças comportamentais, análises comparativas 

acerca da regulação e reação do mercado financeiro entre países.  

2.1.2 Linha de pesquisa 2: Impactos da Contabilidade no Setor Público, nas 

Organizações e na Sociedade: três vagas. 

Descrição: 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.  
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