CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
EDITAL INTERNO - 25 DE JUNHO DE 2019
O Professor Vinícius Costa da Silva Zonatto, lotado no Departamento de Ciências
Contábeis/CCSH, de acordo com a Resolução nº 001/2013 - UFSM, de 7 de janeiro de 2013, e Edital
nº 009/2019 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC e PIBIC Ações
Afirmativas) CNPq/UFSM, torna pública a abertura de inscrições para acadêmico(a) do Curso de
Ciências Contábeis desta Universidade que atuará como bolsista no Projeto de Pesquisa nº 050704,
intitulado Estudos sobre Controladoria, Contabilidade Comportamental e Sistemas de Controle
Gerencial, vinculado ao Grupo de Pesquisas em Controladoria, Contabilidade Comportamental e
Sistemas de Controle Gerencial, de acordo com o que segue:
1. CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

OBSERVAÇÕES
Na página eletrônica e mural do Curso de
Publicação do Edital
25/06/2019
Ciências Contábeis da UFSM (no 4º Andar
do Prédio 74C - CCSH/UFSM).
Na secretaria do Curso de Ciências
Contábeis, Sala 4435 do Prédio 74C De 25/06/2019 a
Inscrições
CCSH/UFSM, de acordo com o horário de
27/06/2019
funcionamento da secretaria, ou por e-mail
para: gpcccscg.ufsm@gmail.com
Às 15 horas na Sala 4341 do Prédio 74C Entrevistas*
28/06/2019
CCSH/UFSM
(Sala do Coordenador do Projeto)
No mural do Curso de Ciências Contábeis (no
Divulgação do
01/07/2019
4º Andar do Prédio 74C - CCSH/UFSM e por
Resultado
e-mail exclusivamente aos inscritos.
Na Sala 4341 do Prédio 74C - CCSH/UFSM
Início das Atividades
01 de agosto de 2019
(Sala do Coordenador do Projeto)
Conforme Edital nº 009/2019 - Programa
Período de Vigência
De 01 de agosto de 2019 Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
da Bolsa
a 31 de julho de 2020
(PIBIC e PIBIC Ações Afirmativas)
CNPq/UFSM
* Poderá ser realizada avaliação por escrito, a partir de um texto indicado previamente para leitura.
2. DAS INSCRIÇÕES
Período: 25/06/2019 a 27/06/2019
Local: Na secretaria do Curso de Ciências Contábeis, Sala 4435 do Prédio 74C - CCSH/UFSM, de
acordo com o horário de funcionamento da secretaria, ou por e-mail para: gpcccscg.ufsm@gmail.com.
Documentos obrigatórios: Formulário de Inscrição, Comprovante de Matrícula, Histórico Escolar e
Currículo Lattes.
3. DAS VAGAS
Será disponibilizada 01 (uma) vaga para bolsista remunerado (12 meses de R$ 400,00) e 01 (uma)
vaga para bolsista voluntário participante (não remunerada).

4. DA CARGA HORÁRIA
Os acadêmicos inscritos deverão dispor de carga horária semanal de 20 horas, no turno da manhã e/ou
tarde (a combinar) para dedicar-se as atividades do projeto.
5. DAS ATRIBUIÇÕES
Durante a execução do projeto, o(a) bolsista deverá realizar um levantamento de dados junto a
profissionais contadores e gestores com responsabilidade orçamentária de organizações que atuam no
Brasil, mediante a aplicação de questionário eletrônico, procurando alcançar uma amostra de 150
respondentes. De posse dos dados coletados, o(a) bolsista auxiliará na tabulação dos dados, de modo
que se possa construir a base de dados final a ser analisada na pesquisa. Posteriormente, proceder-seá a análise estatística dos dados, de modo que se possa viabilizar a produção do artigo científico a ser
entregue após a conclusão da pesquisa. O prazo máximo para conclusão do artigo a ser produzido é 31
de agosto de 2020. O(a) bolsista deverá elaborar material e apresentar os resultados (parciais ou finais)
da pesquisa na JAI, ou em qualquer outro evento considerado pertinente pelo coordenador do projeto.
6. DAS TEMÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
O aluno selecionado para a bolsa deverá estar disposto a estudar e escrever sobre temáticas de
psicologia aplicadas a contabilidade (Behavioral Accounting), com leitura predominante de textos em
inglês e abordagem dos temas: capacidades psicológicas, prazer e sofrimento no trabalho,
comprometimento, motivação, satisfação e desempenho. Assim, espera-se que os alunos interessados
na bolsa tenham interesse por esta área e temáticas.
7. DO CRONOGRAMA
O(a) bolsista deverá executar as atividades de pesquisa no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de
julho de 2020.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Os inscritos deverão comprovar matrícula regular no Curso de Ciências Contábeis/CCSH/UFSM,
entregar ou enviar por e-mail o histórico escolar e o currículo (modelo Lattes), juntamente com a ficha
de inscrição (Anexo 1 deste Edital);
b) É requisito para inscrição neste Edital que o acadêmico(a) tenha cursado com aprovação a disciplina
de Metodologia da Pesquisa e não tenha previsão de conclusão do curso antes da data prevista para o
encerramento da bolsa (31/12/2020);
c) Será considerado o aproveitamento obtido junto à disciplina de Metodologia da Pesquisa e a
experiência anterior do(a) acadêmico(a) em atividades de pesquisa, bem como a produção e publicação
de artigos científicos em eventos e/ou periódicos da área de Ciências Contábeis;
d) A inscrição poderá ser realizada de modo presencial ou via e-mail, sendo as entrevistas realizadas
no dia 17/06/2019, às 17h, na Sala 4341 do Prédio 74C - CCSH/UFSM (Sala do Coordenador do
Projeto), conforme destacado no item 1 deste Edital (Quadro Cronograma);
e) Os inscritos declaram ciência de que, ao final do período de vigência da bolsa recebida, deverão
entregar o artigo científico produzido referente as atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa,
bem como apresentar os resultados (finais ou parciais) da pesquisa na JAI, ou em quaisquer outros
eventos considerados pertinentes pelo coordenador do projeto.
Santa Maria, 25 de junho de 2019.
Vinícius Costa da Silva Zonatto
Coordenador do Projeto de Pesquisa

ANEXO 1

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
EDITAL INTERNO - 25 DE JUNHO DE 2019
Seleção de acadêmico(a) do Curso de Ciências Contábeis desta Universidade para atuar como bolsista
no Projeto de Pesquisa nº 050704, intitulado “Estudos sobre Controladoria, Contabilidade
Comportamental e Sistemas de Controle Gerencial”, vinculado ao Grupo de Pesquisas em
Controladoria, Contabilidade Comportamental e Sistemas de Controle Gerencial.
Requerimento para inscrição no processo seletivo
Requer inscrição:
Discente:
Matrícula:
Curso:
E-mail:
Breve descrição da experiência com pesquisas:

Declaração:
Declaro estar ciente das obrigações expressas na Resolução nº 001/2013 - UFSM, de 7 de janeiro de
2013, no Edital nº 009/2019 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC e
PIBIC Ações Afirmativas) CNPq/UFSM e no presente Edital Interno, que regulam a concessão da
Bolsa de Pesquisa remunerada ao candidato aprovado. Declaro estar disposto a estudar e escrever
sobre temáticas de psicologia aplicadas a contabilidade (Behavioral Accounting), com leitura
predominante de textos em inglês e abordagem dos temas: capacidades psicológicas, prazer e
sofrimento no trabalho, comprometimento, motivação, satisfação e desempenho.
Período de inscrições: de 25/06/2019 a 27/06/2019.
Santa Maria, ______ de ________________ de 2019.

_______________________________
Nome e Assinatura do Discente

