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EDITAL DE SELEÇÃO PRPGP/UFSM N. 030/2022, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS PRESENCIAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFSM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA 

 
Em conformidade ao disposto no Edital de Seleção PRPGP/UFSM nº 030/2022, “item 1.3” do Edital Geral (1.3 DA DOCUMENTAÇÃO 

OBRIGATÓRIA A TODOS(AS) OS(AS) CANDIDATOS(AS)) e “item 3” do Edital Específico (DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 
IDENTIFICAÇÃO, TITULAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CANDIDATO - formato digital em arquivo PDF legível), não são homologadas as seguintes 
inscrições: 

 

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
MOTIVO(S) DA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

O candidato, no ato de sua inscrição, não apresentou o(s) seguinte(s) documento(s): 

2667 Não Homologada FERNANDO CASTRO SILVA 

3.2. Documentos para avaliação dos(as) candidatos(as): 
3.2.1. “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, apresentando as 

comprovações das informações do currículo para pontuação do ANEXO 1; 
3.2.2. Projeto de pesquisa com, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco pontos), 

fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm, direita e inferior de 2cm, 
contendo: 3.2.2.1 Capa (a capa deve apresentar: título, autor e linha de pesquisa a qual o candidato se 

inscreve); 3.2.2.2 Introdução; 3.2.2.3 Delimitação do problema de pesquisa; 3.2.2.4 Objetivos; 
3.2.2.5 Justificativas; 3.2.2.6 Referencial teórico; 3.2.2.7 Metodologia; 3.2.2.8 Referências 

bibliográficas, apresentadas conforme as normas da ABNT vigentes. 
3.2.3. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2021 até a data de 
inscrição neste edital ou declaração, assinada, de não ter realizado o Teste ANPAD neste período 

(modelo sugerido no ANEXO 2); 
3.2.4. Carta de intenção do candidato, assinada, com a apresentação da justificativa para a realização do 

mestrado, contendo, também, declaração de disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, 
não podendo utilizar nenhuma outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer 

tempo do Curso, ou descumprir determinações do orientador (modelo sugerido ANEXO 3); 
3.2.5. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente preenchida e 

assinada com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 
3.2.6. O não envio da documentação conforme instruído implica na não homologação da solicitação 

de inscrição. 
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INSCRIÇÃO SITUAÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
MOTIVO(S) DA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

O candidato, no ato de sua inscrição, não apresentou o(s) seguinte(s) documento(s): 

2772 Não Homologada NATALIA FERREIRA HORVATH 

3.2. Documentos para avaliação dos(as) candidatos(as): 
3.2.1. “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, apresentando as 

comprovações das informações do currículo para pontuação do ANEXO 1; 
3.2.2. Projeto de pesquisa com, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco pontos), 

fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm, direita e inferior de 2cm, 
contendo: 3.2.2.1 Capa (a capa deve apresentar: título, autor e linha de pesquisa a qual o candidato se 

inscreve); 3.2.2.2 Introdução; 3.2.2.3 Delimitação do problema de pesquisa; 3.2.2.4 Objetivos; 
3.2.2.5 Justificativas; 3.2.2.6 Referencial teórico; 3.2.2.7 Metodologia; 3.2.2.8 Referências 

bibliográficas, apresentadas conforme as normas da ABNT vigentes. 
3.2.3. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2021 até a data de 
inscrição neste edital ou declaração, assinada, de não ter realizado o Teste ANPAD neste período 

(modelo sugerido no ANEXO 2); 
3.2.4. Carta de intenção do candidato, assinada, com a apresentação da justificativa para a realização do 

mestrado, contendo, também, declaração de disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, 
não podendo utilizar nenhuma outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer 

tempo do Curso, ou descumprir determinações do orientador (modelo sugerido ANEXO 3); 
3.2.5. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente preenchida e 

assinada com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 
3.2.6. O não envio da documentação conforme instruído implica na não homologação da solicitação 

de inscrição. 

 
Santa Maria/RS, 03 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr. Vinícius Costa da Silva Zonatto 

Presidente da Comissão de Seleção 
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