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EDITAL Nº 001/2023 – PCO 

 
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS NÃO-REGULARES 

MESTRADO (2º Semestre de 2022) 
 
 
 

 

CERTIDÃO 
Certifico que o presente Edital Republicado 
foi afixado, nesta Secretaria, no dia 
12/01/2023. 
 

 
_____________________________ 

Secretaria 
 

O Prof. Dr. Reinaldo Rodrigues Camacho, 
Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis (PCO) da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
resolve, 

 

 

TORNAR PÚBLICO 

 
A ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS NÃO-REGULARES 

MESTRADO, 2º SEMESTRE DE 2022. 
 
 

1  DO OBJETO  
 
Estarão abertas, no período de 16/01/2023 a 25/01/2023, as inscrições para o 
preenchimento de vagas como aluno NÃO-REGULAR, do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis, para o 2º semestre do ano letivo de 2022.  
 
Entende-se como aluno NÃO-REGULAR o candidato que:  
I – Manifeste interesse em cursar disciplinas isoladas sem cumprir os requisitos 
indispensáveis para a concessão do título de mestre, e/ou;  
II – declare intenção de transferir os créditos obtidos para integralizar os estudos de 
pós-graduação em outro Programa de Pós-Graduação. 

 
Serão ofertadas o limite de até 10 (dez) vagas para cada uma das seguintes 
disciplinas: 
 
1. Seminários de Pesquisa em Finanças. 

Professora Responsável: Prof.ª Dr.ª Kelly Cristina Mucio Marques. 
Dia/Horário de oferta: Segundas-feiras, das 08h00min. às 11h30min. 
 
Ementa: Estudo de temas relacionados à pesquisa em finanças corporativas e 

mercado de capitais, abordando principalmente teorias e conceitos 
aplicados em situações reais de pesquisa científica.  

 
Carga horária total: 60 horas (4 créditos). 
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2. Tópicos Contemporâneos em Controladoria. 
Professora Responsável: Prof.ª Dr.ª Marguit Neumann. 
Dia/Horário de oferta: Quartas, Quintas, Sextas-feiras, das 19h30min. às 23h00min. 
 
Ementa: Disciplina que visa tratar de temas emergentes e relevantes em 

Controladoria e, portanto, com conteúdo variável 
 
Carga horária total: 60 horas (4 créditos). 
 

3. Didática no Ensino Superior. 
Professora Responsável: Prof.ª Dr.ª Joyce M. da Fonseca Tonin. 
Dia/Horário de oferta: Terças-feiras, das 08h00min. às 11h30min. 
 
Ementa: Disciplina que visa tratar de temas emergentes e relevantes em 
Controladoria e, portanto, com conteúdo variável. 
 
Carga horária total: 60 horas (4 créditos). 
 

Serão ofertadas o limite de até 07 (sete) vagas para a seguinte disciplina: 
 

4. Métodos Quantitativos Aplicados a Contabilidade. 
Professor Responsável: Prof. Dr. José Braz Hercos Junior. 
Dia/Horário de oferta: quintas-feiras, das 08h00min. às 11h30min. 
 
Ementa: Estudo de conceitos e técnicas de análise de dados estatísticos aplicadas 
em pesquisas direcionadas à contabilidade. A disciplina abordará Probabilidade e 
Distribuição de Probabilidades; Teorema do Limite Central; Amostragem; 
Estimação e intervalos de confiança; Testes Paramétricos: Teste t, Testes ANOVA; 
Testes não Paramétricos: testes para amostras emparelhadas, testes para 
amostras independentes; Correlação e Regressão Linear; Inferência estatística; 
Análise de séries temporais e previsões; Dados em painel. 
 
Carga horária total: 60 horas (4 créditos). 
 

Serão ofertadas o limite de até 05 (cinco) vagas para a seguinte disciplina: 
 

5. Controle Gerencial. 
Professor Responsável: Prof. Dr. Valter da Silva Faia. 
Dia/Horário de oferta: Terças-feiras, das 14h00min. às 17h30min. 
 
Ementa: Estudo avançado das práticas relacionadas ao controle gerencial, 
abordando desde elementos históricos até o estado da arte, no contexto nacional 
e internacional. A disciplina abordará aspectos relacionados ao campo do controle 
gerencial (particularmente a contabilidade gerencial), investigando sua origem e 
seu desenvolvimento histórico, até chegar ao estado da arte, no Brasil e em outros 
países. Caracterização da contabilidade gerencial; Estado da Pesquisa em 
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contabilidade gerencial; Positive accounting – perspective de Watts & Zimmerman; 
Gestão estratégica e avaliação de desempenho no contexto do controle gerencial; 
Orçamento empresarial: uma visão crítica; Teoria da agência – uma abordagem do 
controle gerencial; Teoria da estruturação; Resources based view; Teoria 
institucional; Teoria da contingência; Abordagem da configuração;Ciclo de vida das 
organizações; Behavioral accounting; O poder no ambiente do controle gerencial; 
Teoria dos stakeholders. 
 
Carga horária total: 60 horas (4 créditos). 
 

Serão ofertadas o limite de até 15 (quinze) vagas para a seguinte disciplina: 
 
 

6. Teorias Avançadas em Contabilidade Societária. 
 
Professor Responsável: Prof.ª Dr.ª Eveline Lauri M. Garcia. 
Dia/Horário de oferta: Terças-feiras, das 19h30min. às 23h00min. 
 
Ementa: Estudo das teorias que fundamentam as práticas empresariais e sua 
correlação com ações dos gestores nas organizações.  A disciplina está organizada 
com vistas a desenvolver habilidades de leitura crítica das bases da teoria 
organizacional; Promover essa construção a partir da análise comparativa de textos 
relacionados ao tema, com discussões profundas sobre os argumentos teóricos e 
empíricos que os textos trazem; Cobrir algumas das principais abordagens em 
estudos científicos clássicos e produções acadêmicas atuais no campo da teoria 
organizacional, como Teoria Institucional e Análise Organizacional, Teoria da 
Agência, Teoria de Dependência de Recursos, Economia de Custos de Transação, 
Ecologia das Organizações, Teorias de Redes, Teorias da Contingência e outras. 
 
Carga horária total: 60 horas (4 créditos). 
 

 
2  DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas a partir de 16/01/2023, por meio do Sistema de 
Inscrição Online da UEM, no site http://npd.uem.br/sgipos.  

Os candidatos deverão acessar o site http://npd.uem.br/sgipos seguindo os passos 
estabelecidos no Tutorial para Alunos do Sistema de Inscrição Online que estará 
anexado na Caixa Informações no site acima citado. 

a) preencher as informações necessárias para a Inscrição, bem como a Ficha 
Complementar de Inscrição para Aluno Não-Regular (Anexo A), também 
disponível na Caixa Informações do Sistema de Inscrição Online; 

b) emitir boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais). Para os alunos regulares de Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu da UEM não será cobrada taxa de inscrição. 

 

http://npd.uem.br/sgipos
http://npd.uem.br/sgipos
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Condições para Inscrição: 
 
a) Ser portador de diploma de curso superior, emitido por Instituição de Ensino 

Superior autorizada pelo MEC. 

 
Documentos para a Inscrição: 
 
1) Formulário de Inscrição do site; 

2) Formulário Complementar da Inscrição (Anexo A e disponível na Caixa de 
Informações do Sistema de Inscrição Online); 

3) Uma foto 3x4 recente (que deverá ser colada na ficha de Inscrição); 

4) Cópia dos documentos pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento, RG e 
CPF; 

5) Cópia do diploma de graduação reconhecido pelo MEC (frente e verso); 

6) Cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

7) Currículo conforme modelo disponível no Anexo B (disponível também na Caixa 
INFORMAÇÕES do Sistema de Inscrição Online). O currículo deve ser apresentado 
na seguinte ordem:  

a) Formação acadêmica: inserir suas formações acadêmicas formais (graduação, 
especialização, mestrado e/ou doutorado) em andamento, concluídas ou 
abandonadas. 

b) Formação complementar: inserir cursos e/ou programas de aperfeiçoamento 
pertinentes ao Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (Ex: cursos 
de extensão, cursos de curta duração, cursos de idiomas, treinamento etc.). 

c) Disciplinas cursadas como aluno não regular no PCO ou em outro programa de 
Pós-Graduação concluídas ou em andamento.  

d) Experiência profissional na área contábil e afins: descrever experiências 
profissionais com (ex.: servidor público ou celetista) ou sem vínculo empregatício 
(ex: estágio, bolsista, trabalhos voluntários etc.). 

e) Experiência docente: descrever experiências como docentes em cursos de nível 
superior ou técnico, em cursos de curta duração, em cursos profissionalizantes, 
em cursos de idiomas, entre outras modalidades de ensino.  

f) Participação em projetos:  descrever experiências em projetos de iniciação 
científica, projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino e 
atividades de monitoria ou tutoria. 

g) Produção científica e técnica: descrever produções da área contábil e afins, tais 
como artigos publicados em periódicos ou eventos, livros, capítulos de livros, 
textos em jornais e revistas, materiais didáticos, programas de computadores, 
produtos, relatórios de pesquisas, entre outras produções que julgar pertinente 
ao programa. 
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Obs.: Com exceção do item acima “a” de formação acadêmica, os itens 
acima “b” à “g” deverão conter informações pertinentes ao período de 
janeiro de 2020 até dezembro de 2022. A qualquer tempo, documentos 
comprobatórios poderão ser solicitados para fins de comprovação dos 
itens apresentados no currículo.  

8) Comprovante de recolhimento da Taxa de Inscrição.  
Obs: Alunos regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UEM, estão dispensados de recolher a Taxa de Inscrição; 

9) Para alunos matriculados em outros Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da UEM, anexar também: 

● Declaração de matrícula como Aluno Regular do Programa de Pós-
Graduação que está cursando; 

● Carta de Recomendação do Professor Orientador do aluno, com 
justificativa; 

● Histórico Escolar do Programa.  
 

Os documentos dos itens 1 a 9 deverão ser digitalizados e entregues via e-mail em 
arquivo no formato PDF e ordenados conforme numeração apresentada acima, 
até às 23h59min. do dia 25 de janeiro de 2023. 

O e-mail para entrega é selecaopco@uem.br com o seguinte assunto: “Inscrição 
Edital 01/2023-PCO". 

O registro definitivo de inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à 
formação acadêmica e apresentação integral dos documentos solicitados, o qual será 
devidamente registrado em Edital de Homologação das Inscrições que estará 
disponível no site do PCO no dia 26 de janeiro de 2023. 
 

 

Do pagamento da Taxa de Inscrição 
 
A taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) deverá ser paga somente 
por meio de boleto bancário, emitido no site da inscrição. 

O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, caixas eletrônicos, bem como 
nas casas lotéricas, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes 
bancários. 

IMPORTANTE: Não serão aceitas outras formas de pagamento, tais como: depósito 
bancário, vale postal, cheque-correio, ordem de pagamento, transferências bancárias, 
entre outras. Não haverá devolução da taxa de inscrição do candidato que não for 
aprovado no Processo Seletivo para Aluno Não-Regular. 
 
 
 
 

mailto:selecaopco@uem.br


 

6 

 

3  DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos candidatos com inscrição homologada se dará: 
 

i) Análise das informações constantes no formulário de inscrição e da ficha 
complementar (Anexo A); 

ii) Análise do Currículo (Anexo B). 
 
Para fins deste processo seletivo nas disciplinas, a análise do Currículo se dará de 
acordo os seguintes quesitos: 

Experiência Acadêmica e Profissional  
Pontuação 

Máxima 

Experiência profissional na área contábil e afins: 5 pontos por 
ano, limitado a 15 pontos. 

20 

Experiência docente em curso de graduação: 5 pontos por 
ano, limitado a 15 pontos. 

20 

Participação em projetos de iniciação científica, projetos de 
pesquisa, projetos de extensão, monitoria ou tutoria: 5 pontos 
por ano, limitado a 15 pontos. 

20 

Produção científica e técnica em Contabilidade e áreas afins: 
5 pontos por publicação, limitado a 30 pontos. 

40 

TOTAL  100 

 
 
4  CRONOGRAMA 
 
Este processo de seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

 
 

Início do período das Inscrições 
 

16/01/2023 
 

 

Encerramento das inscrições 
 

25/01/2023 
 

 

Entrega da documentação (até as 23h59min.), por e-mail 
 

25/01/2023 
 

 

Divulgação da homologação das inscrições 
 

 

26/01/2023 

 

Análise dos currículos e entrevistas 
 

 

26 e 27/01/2023 

 

Divulgação do Resultado do Processo Seletivo 
 

 

28/01/2023 

 

Matrícula (1ª chamada – para candidatos aprovados no limite 
das vagas) 
 

 

30/01/2023 
 

 

Matrícula (2ª chamada – para candidatos suplentes 
convocados) 
 

 

31/01/2023 

 

Início das aulas 
 

01/02/2023 
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É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação ou divulgação 
dos atos pertinentes ao processo seletivo deste Edital, pelo site do PCO 
(www.pco.uem.br).  

O procedimento de matrícula dos candidatos aprovados até o limite de vagas de cada 
disciplina  constará no Edital Final deste processo seletivo.  

 
 

Comissão do Processo Seletivo 
Prof. Dr. Reinaldo Rodrigues Camacho (Presidente) 

Prof.ª Dr.ª Evelini Lauri Morri Garcia 
Prof.ª Dr.ª Marguit Neumann 

Prof. Dr. Romildo de Oliveira Moraes 
 

 

PUBLIQUE-SE. 
 

Maringá, 12 de janeiro de 2023. 
 

 

 

PROF. DR. REINALDO RODRIGUES CAMACHO 
COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS- PCO    
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ANEXO A - FICHA COMPLEMENTAR 

PROCESSO SELETIVO - ALUNO NÃO-REGULAR - 2/2022  
 

Disciplina escolhida: ___________________________________________________________ 

Professor(a): __________________________________________________________________ 

 

NOME:  

SEXO: (   ) M   (   ) F 
DATA NASCIMENTO 

______/______/_____ 

ESTADO CIVIL: 

 
 

E-mail: 

 

___________________________________________ 

Telefone 

Celular: _______________________________ 

Residencial: ____________________________ 

Comercial: _____________________________ 

 

 Esta inscrição refere-se à: (    ) Candidato(a) Externo(a) 

(    ) Aluno(a) Regular de Programa Stricto Sensu da UEM 

 

JÁ CURSOU, OU ESTÁ CURSANDO, DISCIPLINA(S) COMO ALUNO NÃO-REGULAR NO PCO? 

(     )  SIM          (     ) NÃO 

Em caso afirmativo, quais? 

Disciplina 1:  Sem/Ano: 

Disciplina 2:  Sem/Ano: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA:  

CURSO DE GRADUAÇÃO: _______________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: __________________________________________________________________________ 

ANO DE CONCLUSÃO: ___________ 

 

Formação do Curso de MESTRADO (em caso de título de Mestre): 

Programa: 

Instituição:  Ano de Conclusão:  
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

RUA/AVENIDA/Nº: __________________________________________________________ 

BAIRRO: ________________________________________ 

CEP/CIDADE/ESTADO: ______________________________________________________ 
 

ATIVIDADE COMERCIAL ATUAL:  

EMPRESA: __________________________________________________________________ 

RUA/AVENIDA/Nº: ___________________________________________________________ 

BAIRRO: ____________________________________________________________________ 

CEP/CIDADE/ESTADO: _______________________________________________________ 

CARGO: _____________________________________________________________________ 
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Responda as perguntas abaixo: 
 

1) Por que você deseja cursar uma disciplina na opção de aluno não regular no PCO? 

Como a conclusão de uma disciplina na pós-graduação stricto sensu pode contribuir 

com o seu projeto de vida e/ou de carreira? 

R: 

 
 

 

2) Justifique a sua escolha pela disciplina a ser cursada. Quais as contribuições dela 

para os seus planos de estudo, pesquisas e de trabalho?  

R: 

 
 

 

3) Você possui alguma experiência com atividades de pesquisa? Se sim, descreva de 

forma breve a sua experiência e os resultados desta atividade para a sua carreira 

profissional. 

R: 

 
 

 

4) Como você pretende conciliar as atividades de ensino da disciplina com as suas 

atividades diárias destinadas a família, questões pessoais e trabalho? 

R: 

 
 

 

5) Assinale o seu grau de proficiência na leitura de textos publicados na língua inglesa: 

(   )Nenhum    (   )Baixo    (   )Regular    (   )Bom    (   )Muito bom 

 

DECLARAÇÃO 

DECLARO que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os 

critérios adotados pela instituição para avaliá-lo, conforme regulamento do Programa e 

publicação do Edital pertinente a este Processo Seletivo, que em caso de cursar disciplina de 

pós-graduação nesta Universidade, me comprometerei a cumprir fielmente seus regulamentos 

e os do Curso de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. 
 

Maringá, _____ de _________________ de 2023 

 

____________________________________________  

Assinatura do candidato 

 

 

 



 

10 

 

 

ANEXO B - MODELO DE CURRÍCULO – ALUNO NÃO REGULAR 

 
IMPORTANTE: As informações contidas em cada campo, neste anexo, são exemplos. O candidato deverá inserir 

suas próprias informações no arquivo que ficará disponível no Sistema de Inscrições. O candidato poderá inserir 

quantas linhas forem necessárias em cada campo. Recomenda-se a leitura atenta do item 2 deste Edital. 

 

 

Nome completo do(a) candidato(a):  

 
1) Formação acadêmica (graduação, especialização lato sensu e stricto sensu):  

Tipo Curso Instituição de Ensino Ano de Conclusão 
Graduação Ciências Contábeis Universidade Estadual de Maringá 2010 

Especialização Contabilidade e Controladoria Universidade Estadual de Londrina Em andamento 

... ... ... ... 

 

2) Formação complementar (período de janeiro de 2020 até dezembro de 2022):  
Curso Instituição Promotora Ano de Conclusão Carga Horária 

Análise de Equações Estruturais Programa de Pós-Graduação em Educação Fìsica/UEM 2020 21h 

Análise, Discussão e Elaboração 

de Casos p/ Ensino 
Universidade Estadual de Maringá 2020 

12h 

Proficiency Series. Wizard Escola de Idiomas 2020 360h 

Gerenciamento de Projetos ACIM – Associação Comercial e Empresarial de Maringá 2021 32h 

... ... ... ... 

 

3) Disciplinas cursadas como aluno não regular no PCO ou em outro programa de Pós-Graduação (período 

de janeiro de 2020 até dezembro de 2022): 
Disciplina Programa/Instituição Sem/Ano: Conceito Créditos 

Tópicos Contemporâneos em Controladoria PCO/UEM 1º/2021 A 4 

Controle Gerencial PCO/UEM 2º/2021 Em andamento 4 

... ... ... ...  

 

4) Experiência profissional na área contábil e afins (período de janeiro de 2020 até dezembro de 2022): 

Tipo Organização Período 

(mês/ano) 
Cargo Descrição das atividades profissionais desenvolvidas 

Voluntário 
Adecon – Empresa Júnior 

de Consultoria da UEM 

03/2020-

12/2022 

Consultor Prestação de serviços consultorias para micro e pequenas 
empresas na área de gestão empresarial. Atuei como consultor 

em 3 projetos e gerenciei outros 12 projetos nas áreas de 

custos, finanças, produção e marketing. No período em que 
estive na empresa tive a oportunidade de se tornar presidente 

da empresa Júnior e de representá-la como conselheiro na 

Federação Paranaense de Empresas Juniores.  

Celetista  
XYZ Consultoria 

Empresarial  

05/2020-

08/2021 

Consultor Prestação de serviços consultorias para empresas de pequeno e 

médio porte na área financeira e estratégica. Atuei em 
consultorias na área de viabilidade econômica e financeira, 

valuation, análise financeira, sistemas de custos, planejamento 

estratégico e sistemas de avaliação de desempenho.  

... ... ... ... ... 

 

5) Experiência Docente (período de janeiro de 2020 até dezembro de 2022): 

Organização Período 

(mês/ano) 
Cargo Descrição das atividades acadêmicas desenvolvidas 

Faculdade ABC 
06/2019-

12/2022 

Professor Ministrei as disciplinas de  Análise de Crédito e Risco, Gestão de Custos 

Industriais II , Contabilidade de Custos, Análise de Custos, Contabilidade 

Geral, Custos e Formação do Preço de Venda, Gestão de Custos Industriais 
e Projeto Integrador para os cursos de Ciências Contábeis, Administração, 

Tecnólogo em Gestão Industrial e Tecnólogo em Gestão Comercial.  

... ... ... ... 

 

 



 

11 

 

 

 

 

6) Participação em projeto (período de janeiro de 2020 até dezembro de 2022): 

Título do Projeto Instituição 

Vinculada 
Tipo Período 

(mês/ano) 
Descrição do projeto e das atividades desenvolvidas 

Custos da qualidade e da não 

qualidade: investigação da 
prática empresarial 

Universidade 

Estadual de Maringá 
Pesquisa 

07/2020-

06/2022 

Avaliação dos custos da qualidade e da não qualidade 

em empresas industriais e de prestação de serviços, 

visando identificar os processos chaves, desenvolver 
métricas e contribuir com embasamento teórico na 

busca de ações competitivas para estas organizações. 

Aprimoramento Acadêmico e 

Profissional dos Alunos 

Membros da ADECON-
Consultoria Junior - CSA/UEM 

e Intensificação do 

Relacionamento 
UEM/EMPRESA/Comunidade 

Universidade 

Estadual de Maringá 
Extensão 

03/2020-

09/2021 

ADECON é uma Empresa Júnior de Consultoria, 

vinculada aos cursos de Administração, Ciências 

Econômicas e Ciências Contábeis da Universidade 
Estadual de Maringá. As empresas juniores são 

constituídas pela união de alunos matriculados em 

cursos de graduação em instituições de ensino superior, 

organizados em uma associação civil com o intuito de 

realizar projetos e serviços que contribuam para o 

desenvolvimento do país e de formar profissionais 
capacitados e comprometidos com esse objetivo 

... ...  ... ... 

 

7) Produção científica e técnica em Contabilidade e áreas afins (período de janeiro de 2020 até dezembro 

de 2022): 

Tipo Título da produção científica ou técnica Nome do veículo de 

publicação 
Ano de 

publicação 

Artigo em periódico 
Avaliação do sistema de controle gerencial de 
uma empresa do setor químico: um estudo de 

caso 

Revista Contemporânea de 

Contabilidade 

2020 

Artigo em Evento 

Como Interações entre Consumidores e 

Vendedores em Chats de Lojas Virtuais Geram 

Vendas? Uma análise pela Cocriação da Lógica 
Dominante do Serviço 

EnANPAD  

2020 

Livro 
Polynomial Regression and Response Surface 

Analysis using SPSS 

Amazon (Independently 

published) 

2020 

Capítulo de livro Formatação de mercados e empreendedorismo Editora da Fecilcam 2021 

... ... ... ... 

 

 

Declaração 

DECLARO que este currículo contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios adotados 

pela Instituição para avaliá-lo, conforme Regulamento do Programa e publicação do Edital pertinente a este 

Processo Seletivo, exposto na homepage do Programa e no mural da Secretaria do PCO.  

 

 

________________________        ____/____/____         _________________________ 

             Local                                          Data                                 Assinatura 
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