
 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

EDITAL INTERNO - 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

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

Costa da Silva Zonatto, lotados no Departamento de Ciências Contábeis/CCSH, tornam pública a 

abertura de inscrições a acadêmicos(as) do Curso de Ciências Contábeis/UFSM para participar da 2ª 

Oficina de Ensino para Produção de Artigo Científico, de acordo com o que segue: 

 

1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Publicação do Edital 
27 de novembro de 

2018 

Junto à homepage do Curso de Ciências 

Contábeis/UFSM e ao mural do Curso (4º 

andar, prédio 74 C). 

Inscrições 

01 de fevereiro a 07 

de março de 2019 (até 

as 16hs) 

Por e-mail para: gpcccscg.ufsm@gmail.com 

Entrevistas 
12 a 14 de março de 

2019 

Às 17 horas na sala 4343, Sala de Reuniões 

DCC, prédio 74C, Campus. 

Divulgação 18 de março de 2019 
Às 08 horas na Secretaria do Curso de 

Ciências Contábeis e por e-mail. 

Início das Oficinas 19 de março de 2019 
Às 17 horas e 15 minutos na sala 4445, 

Laboratório DCC, prédio 74C, Campus. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Período: 01/02/2019 a 07/03/2019 (até as 16hs);   

Local: Por e-mail para: gpcccscg.ufsm@gmail.com;  

Documentos obrigatórios: Formulário de Inscrição, Comprovante de Matrícula, Histórico Escolar e 

Currículo Lattes. 

 

3. DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas até 09 vagas. 

 

4. DA CARGA HORÁRIA 

O Projeto contempla um conjunto de atividades de ensino, com carga horária total de 60hs, 

desenvolvidas em um período de até dez meses, com encontros pré-agendados conforme o cronograma 

estabelecido para a realização das oficinas. Os encontros de ensino/capacitação ocorrerão nas terças 

feiras das 17h15m às 19h. Ao final das oficinas, o aluno que desenvolveu todas as atividades 

estabelecidas, receberá um Certificado, podendo validar as 60hs do curso como ACG (Atividade 

complementar de Graduação) junto ao Curso de Ciências Contábeis. Para o desenvolvimento das 

atividades previstas nas oficinas, recomenda-se que os acadêmicos inscritos disponham de carga 

horária semanal de 10 horas, nos turnos da manhã, tarde e/ou noite. 
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5. DAS PROPOSTAS DE PESQUISA 

Para a realização da 2ª Edição da Oficina de Ensino para Produção de Artigo Científico, nove projetos 

de pesquisa foram apresentados por docentes do Departamento de Ciências Contábeis, sendo estes: 

 

RESPONSÁVEL PROJETOS DE PESQUISA PROPOSTOS 

Luiz Henrique 

Figueira 

Marchezan 

Institucionalização de ferramentas híbridas de avaliação de desempenho 

Design do sistema de controle de gestão em cooperativas 

Alinhamento das informações entre contabilidade financeira e gerencial: análise 

dos comentários ao desempenho de empresas listadas 

Marivane 

Vestena Rossato 

Relatórios sociais: disclosure do desempenho ambiental e qualidade da 

informação ambiental 

Nível de evidenciação de caráter ambiental das empresas listadas no 

ISE/BOVESPA 

Compreensibilidade para leitura de assuntos de contabilidade e responsabilidade 

socioambiental de discentes de contabilidade 

Vinícius Costa 

da Silva Zonatto 

Efeitos mediadores do compartilhamento de informações e do compromisso 

com as metas orçamentárias na relação entre participação orçamentária e 

desempenho gerencial 

Efeitos mediadores dos estilos motivacionais e de comprometimento 

organizacional na relação entre uso diagnóstico e interativo do orçamento e o 

desempenho de tarefas 

Efeitos cognitivos do capital psicológico na resistência psicológica, estresse 

ocupacional e desempenho gerencial 

 

Uma síntese das informações de cada projeto e do que deve ser realizado quando da sua execução, 

bem como da indicação de material de leitura relacionado, é apresentada no anexo a este edital e 

também está disponível para acesso na página do curso, no link: 

http://w3.ufsm.br/contabeis/index.php/inicio/noticias/317-oficina-de-pesquisa-propostas-

apresentadas 

 

Assim, no ato da solicitação de sua inscrição, os candidatos interessados em participar da 2ª Oficina 

de Ensino para Produção de Artigo Científico deverão indicar até três projetos, em ordem de 

preferência (1ª opção, 2ª opção, 3ª opção), que desejam se inscrever para participar. Posteriormente, 

quando da realização da seleção, o aluno será selecionado para participar de um determinado projeto. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Os inscritos deverão comprovar matrícula regular no Curso de Ciências Contábeis/CCSH/UFSM; 

b) Será dada preferência para acadêmicos com experiência em pesquisa. 

 

Santa Maria, 27 de novembro de 2018. 

 

 

Luiz Henrique Figueira Merchezan 

Marivane Vestena Rossato 

Vinícius Costa da Silva Zonatto 

Professores da Oficina 

  



ANEXO 1 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

EDITAL INTERNO – 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA OFICINAS DE ENSINO DE PRODUÇÃO DE 

ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Requerimento para inscrição no processo seletivo 

 

Requer inscrição: 

Discente: 

Matrícula: Curso: 

E-mail:  

Breve descrição da experiência com pesquisas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos que presente se inscrever: 

1ª Opção: 

 

2ª Opção: 

 

3ª Opção: 

 

Período de inscrições: 01 de fevereiro a 07 de março de 2019 (até as 16hs).  

 

Santa Maria, ______ de ________________ de 2019.  

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Discente 


