
 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
EDITAL INTERNO - 31 DE OUTUBRO DE 2018 

 
Os professores Luiz Henrique Figueira Marquezan, Marivane Vestena Rossato e Vinícius 

Costa da Silva Zonatto, lotados no Departamento de Ciências Contábeis/CCSH, responsáveis pelo 
Projeto de Ensino “Oficinas de Ensino para Elaboração de Artigos Científicos”, devidamente 
registrado no Portal de Projetos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nº do Projeto 
049440, tornam pública a abertura de inscrições a “docentes” do Departamento de Ciências 
Contábeis/UFSM para “Apresentação de Propostas de Pesquisa” para participar da 2ª edição da 
Oficina de Ensino para Produção de Artigo Científico, a realizar-se no ano de 2019, de acordo com o 
que segue: 

 
1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Publicação do Edital 
31 de outubro de 

2018 

Junto à homepage do Curso de Ciências 
Contábeis/UFSM e por e-mail enviado aos 

docentes efetivos lotados no Departamento de 
Ciências Contábeis. 

Período de Inscrições 
dos Docentes 
Interessados 

01 a 20 de 
novembro de 2018 

(até as 16hs) 
Pelo e-mail: dccontabeis@ufsm.br. 

Análise das Propostas 
21 a 23 de 

novembro de 2018 
Pela Comissão. 

Divulgação dos 
Resultados 

26 de novembro 
de 2018 

Junto à homepage do Curso de Ciências 
Contábeis/UFSM e por e-mail enviado aos 

docentes efetivos lotados no Departamento de 
Ciências Contábeis que apresentaram propostas. 

Lançamento de Edital 
para Inscrição dos 

Alunos Interessados 

27 de novembro 
de 2018 

Junto à homepage do Curso de Ciências 
Contábeis/UFSM e ao mural do Curso (4º andar, 

prédio 74 C). 
Realização do Processo 
de Seleção dos Alunos 

Interessados 
A definir 

A definir (conforme período informado em Edital 
específico a este fim). 

Previsão de Início das 
Oficinas 

12 de março de 
2019 

Às 17 horas, na sala 4445, prédio 74C, Campus. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES DE PROPOSTAS 
Período: 01/11/2018 a 20/11/2018 (até as 16hs);   
Local: Pelo e-mail: dccontabeis@ufsm.br;  
Documentos obrigatórios: Apresentação de Proposta(s) conforme Formulário “Anexo I” (não serão 
realizadas inscrições de interessados sem a apresentação da(s) proposta(s) conforme o Formulário 
apresentado no “Anexo I” e a indicação de dois artigos de referência por proposta apresentada.  



3. DAS VAGAS PARA ORIENTAÇÃO 
Na 2ª edição da Oficina de Ensino para Produção de Artigo Científico, a realizar-se no ano de 2019, 
cada docente poderá apresentar até três propostas de pesquisa, podendo receber até três alunos para 
orientar, sendo um aluno por proposta aprovada.  
 
4. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
A apresentação das propostas, em conformidade ao Formulário “Anexo I”, visa facilitar a compreensão 
dos alunos sobre as propostas de pesquisa a serem desenvolvidas pelos docentes orientadores nesta 
atividade. As propostas recebidas serão divulgadas, na sua integralidade, aos alunos como anexo ao 
Edital de Seleção de Alunos para participar da 2ª edição da Oficina de Ensino para Produção de Artigo 
Científico. Assim, o aluno interessado realizará sua inscrição para participar de um determinado 
projeto de pesquisa e, em caso de aprovação, para participar da Oficina, em que atuará sob a supervisão 
do seu orientador no projeto indicado. Cabe ao docente proponente, além da apresentação do 
formulário, indicar ao menos dois artigos de referência, por proposta apresentada, de modo que o 
aluno, antes de realizar sua inscrição, possa compreender como desenvolverá uma pesquisa neste 
formato, relacionada ao projeto proposto pelo docente. Recomenda-se que os artigos sugeridos para 
leitura tenham como origem periódicos de boa qualidade, estratos Qualis B1, A2 ou A1. 
 
5. DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
As orientações são presenciais e realizadas nas datas e horários dos encontros das oficinas e em 
atividades adicionais, conforme a necessidade de cada pesquisa. Além das orientações, os docentes 
proponentes ficam responsáveis pela apresentação de temas e conteúdos relacionados ao 
desenvolvimento das propostas de pesquisa, extensivos a todos os demais participantes das oficinas, a 
apresentação de metodologias para análise de dados e a discussão teórica da viabilidade dos trabalhos, 
bem como sugestões para a viabilização de pesquisas e a identificação de oportunidades para melhoria 
dos trabalhos produzidos na oficina. Tal atividade será demandada pelos professores proponentes deste 
edital, e consistirá em ministrar parte das oficinas, em que se compromete a desenvolver materiais de 
apoio e atividades que visem orientar todos os trabalhos em construção, e não exclusivamente suas 
próprias pesquisas. As oficinas são desenvolvidas com encontros periódicos, realizados, em sua 
maioria, quinzenalmente, às terças-feiras, das 17h:15m. às 19:00h., no Laboratório de Informática do 
Departamento de Ciências Contábeis. O cronograma estabelecido, será divulgado no Edital de Seleção 
dos Alunos Interessados em participar da 2ª edição da Oficina de Ensino para Produção de Artigo 
Científico. Assim, ao apresentar a proposta, o docente fica ciente de que sua participação na atividade 
é obrigatória para a capacitação dos alunos e a condução das orientações e atividades desenvolvidas 
neste Projeto de Ensino. Adicionalmente, o proponente se compromete a divulgar a pesquisa em meio 
acadêmico (evento e/ou periódico com estrato Qualis). Ainda, se compromete a participar de atividades 
que visem a melhoria da oficina, incluindo cursos, palestras, workshops, dentre outras atividades, 
conforme necessidade identificada pelos proponentes deste edital.  
 
6. DA CARGA HORÁRIA 
O Projeto contempla um conjunto de atividades de ensino, com carga horária total de 60hs para os 
acadêmicos discentes, desenvolvidas em um período de até dez meses, com encontros pré-agendados, 
conforme cronograma a ser estabelecido para a realização das oficinas. Ao final das oficinas, o aluno 
que desenvolveu todas as atividades estabelecidas, receberá um Certificado, podendo validar como 
ACG (Atividade Complementar de Graduação) no seu curso.  
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Após o recebimento e análise das propostas inscritas, será elaborado o Edital Interno para seleção de 
alunos interessados em participar da 2ª edição da Oficina de Ensino para Produção de Artigo 



Científico, momento em que ocorrerá a divulgação do número de vagas e das temáticas a serem 
desenvolvidas no Projeto. 

 
 

Santa Maria, 31 de outubro de 2018. 
 
 
 

Luiz Henrique Figueira Marquezan 
Marivane Vestena Rossato 

Vinícius Costa da Silva Zonatto 
Professores responsáveis pelo 

Projeto de Ensino 


