
 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

EDITAL INTERNO - 01 DE OUTUBRO DE 2018 

 

  O professor Vinícius Costa da Silva Zonatto, lotado no Departamento de Ciências 

Contábeis/CCSH, líder do Grupo de Pesquisa “Pesquisas em Controladoria, Contabilidade 

Comportamental e Sistemas de Controle Gerencial”, registrado no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - DGP/CNPq 

(dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0724211276930288), torna pública a abertura de inscrições a 

acadêmicos(as) dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Administração e Psicologia da UFSM para participar voluntariamente de Projetos de Pesquisa 

vinculados ao Grupo, de acordo com o que segue: 

 

1. DOS PROPÓSITOS DO GRUPO DE PESQUISA 

  O Grupo de Pesquisas em Controladoria, Contabilidade Comportamental e Sistemas de 

Controle Gerencial desenvolve estudos e pesquisas nas áreas de controladoria, contabilidade 

comportamental, comportamento organizacional e sistemas de controle gerencial. Como unidade 

responsável pela estruturação do sistema de controle gerencial, a controladoria oferece suporte ao 

processo de gestão. Organizações constituem-se sistemas sociais que contemplam o uso de 

instrumentos de controle para a gestão organizacional, os quais produzem efeitos no 

comportamento humano. A abordagem comportamental da contabilidade enfatiza o estudo dos 

efeitos do uso de instrumentos de controle gerencial na mente e no comportamento humano. 

Assim, o grupo investiga as interações existentes entre organizações, uso de instrumentos de 

controle e indivíduos. Pesquisa, ensino e extensão são atividades desenvolvidas de forma 

articulada com objetivo de compreender estas interações. 

 

2. DAS TEMÁTICAS ABORDADAS NOS PROJETOS DE PESQUISA 

  Os pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa e colaboradores associados aos Projetos 

de Pesquisa desenvolvidos possuem interesse em particular em alguns temas, sendo estes: 



Temáticas Projetos de Interesse 

Controladoria 
(CTRL) 

Capacidades organizacionais, aprendizagem organizacional, práticas de 
gestão (adoção e uso de instrumentos de controle gerencial), sistemas de 
informações de apoio à decisão, modelos de gestão, controladoria no suporte 
aos processos de gestão (planejamento, execução e controle), funções e 
atividades da controladoria em âmbito estratégico, tático e operacional, 
orçamento empresarial, comportamento dos custos, cultura organizacional. 

Contabilidade 
Comportamental 

(CC) 

Atitudes gerenciais, conhecimentos, crenças de autoeficácia, efeitos 
cognitivos, motivacionais e do valor de realização da participação 
orçamentária, confiança no supervisor, compartilhamento de informações, 
compromisso organizacional, satisfação no trabalho, desempenho gerencial, 
intenção de permanência no trabalho, ceticismo profissional, capacidades 
psicológicas, capital psicológico, bem-estar psicológico, empowerment 
psicológico, resiliência, personalidade, estrutura emocional, work life 
balance, comportamento disfuncional. 

Comportamento 
Organizacional 

(CO) 

Estilos de liderança, envolvimento no trabalho, motivação para o trabalho, 
comprometimento organizacional, ambiguidade e conflito de papéis, estresse 
ocupacional, prazer e sofrimento no trabalho, sentido do trabalho, síndrome 
de burnout, suporte organizacional e social, comportamento de cidadania 
organizacional, valores organizacionais, justiça organizacional, poder. 

Sistemas de 
Controle 

Gerencial (SCG) 

Sistemas de controle gerencial, sistemas de informações de custos, mudanças 
em SCG, resistência a mudanças, sistemas de crenças e valores, sistemas de 
remuneração, inovação em processos de gestão, planejamento e controle 
organizacional, relações interorganizacionais, open book accounting, gestão 
estratégica de custos, gestão de custos interorganizacionais, gestão de custos 
da qualidade, indicadores chave de desempenho (KPI), gestão de riscos 
corporativos. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

  Poderão inscrever-se para participar voluntariamente de projetos vinculados ao grupo, 

acadêmicos(as) dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Administração e Psicologia da UFSM, que comprovem aprovação na disciplina de Metodologia 

da Pesquisa (ou equivalente). Alunos que estão cursando uma segunda graduação também poderão 

participar, mesmo que não tenham ainda solicitado o aproveitamento da disciplina. Neste caso, 

informar o histórico escolar do curso concluído. Alunos que se encontram em curso na disciplina 

de Metodologia da Pesquisa (ou equivalente) poderão se inscrever, porém sua participação ficará 

condicionada a existência de vagas. Neste caso, apresentar comprovante de matrícula. 

 

4. DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO 

  Os interessados em participar voluntariamente deverão dispor de uma carga horária 

semanal de no mínimo 04 (quatro horas) para dedicar-se as atividades desenvolvidas no Grupo, 

sendo os horários de trabalho flexíveis, delimitados em conformidade com o cronograma do 

projeto e o plano de trabalho estabelecido entre o(a)acadêmico(a) e o pesquisador responsável pela 



condução dos trabalhos. Encontros de orientação e acompanhamento serão estabelecidos em 

comum acordo entre pesquisadores e acadêmicos(as), considerando suas disponibilidades de 

horário. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

  Os interessados selecionados para participarem voluntariamente de projetos vinculados ao 

grupo de pesquisa, deverão promover as atividades de pesquisa juntamente com os professores 

pesquisadores vinculados ao grupo. Conforme o plano de trabalho a ser estabelecido, o aluno 

desenvolverá, no período de um ano, um artigo científico relacionado a(as) temática(as) 

abordada(as) no projeto ao qual está vinculado. O artigo produzido, conforme indicação do 

professor pesquisador responsável pela sua condução, poderá ser submetido a evento científico 

e/ou periódico listado no Qualis da CAPES da área de Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo. Um resumo do artigo produzido deverá ser apresentado na 34ª 

Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, em 2019. 

 

6. DO PERFIL DESEJADO 

  Considerando-se que o produto resultado da participação voluntária do(a) acadêmico(a) no 

projeto será a produção de um artigo científico, é desejado que o aluno possua interesse em 

atividades de pesquisa científica e de produção de texto cientifico, com rigor metodológico e a 

referenciação adequada das fontes de consulta. Dentre as principais características esperadas no 

perfil do(a) acadêmico(a), destacam-se: gosto pela leitura e pela consulta/pesquisa de 

materiais/textos científicos de temas de seu particular interesse; ter iniciativa própria; ser proativo; 

estar disposto a trabalhar com atividades de pesquisa e produção de texto científico; saber trabalhar 

de forma independente; agir de forma rigorosamente ética e honesta; ter um bom domínio da 

gramática da língua portuguesa; estar disposto a ler textos técnicos (mais complexos) em inglês; 

ser responsável, pontual e (se possível) organizado; respeitar prazos previamente acordados; e, 

estar disposto a engajar-se nas atividades de ensino e pesquisa promovidas pelo grupo, tais como 

seminários de estudos dirigidos, reuniões, projetos e eventos. 

 

7. DO CRONOGRAMA DE TRABALHO 

  O projeto terá execução de um ano, a contar da data definida em comum acordo entre o(a) 

acadêmico(a) e o professor pesquisador responsável pela condução dos trabalhos. Assim, as 

atividades e prazos para sua execução serão formalmente definidas no Plano de Trabalho 

estabelecido entre as partes, conforme modelo descrito a seguir.  



PLANO DE TRABALHO: 

- Mês 01: Orientações gerais e definição do plano geral de trabalho; 

- Mês 02: Estudo teórico-metodológico e compreensão dos constructos teóricos investigados na 

pesquisa; 

- Mês 02 a 03: Desenho da pesquisa (definir e ajustar os constructos da pesquisa, categorias de 

análise, instrumentos para a coleta de dados, amostra da pesquisa e procedimentos de análise dos 

dados); 

- Mês 03 a 05: Revisão da Literatura; 

- Mês 05 a 07: Coletar os dados necessários a realização da pesquisa; 

- Mês 08: Organizar os dados coletados; 

- Mês 08 a 09: Analisar os dados coletados; 

- Mês 10 a 12: Redigir o artigo, relatório final e submeter o artigo para publicação. 

 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

  O processo de seleção será realizado de acordo com o seguinte cronograma: 

ATIVIDADE PERÍODO OBSERVAÇÕES 
Publicação do Edital 01/10/2018 Divulgação eletrônica. 

Inscrições 01/10/2018 a 31/10/2018 Por e-mail: viniciuszonatto@gmail.com 

Entrevistas 01/11/2018 a 09/11/2018 
A ser agendada conforme disponibilidade 
de horário. Sala 4341, Prédio 74C, Campus. 

Divulgação 12/11/2018 Divulgação eletrônica. Por e-mail. 
Início dos Trabalhos A definir A definir conforme Plano de Trabalho. 

 

9. DAS INSCRIÇÕES 

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 (até as 23hs59); 

Local: por e-mail para viniciuszonatto@gmail.com 

Documentos obrigatórios: Ficha de Inscrição (conforme modelo em anexo, respondendo ao 

questionário apresentado e indicando temas/projetos de seu particular interesse, podendo indicar 

mais de um projeto de interesse), Comprovante de Matrícula, Histórico Escolar e Currículo 

(preferencialmente) no modelo Lattes. 

 

10. DAS VAGAS 

  Serão disponibilizadas até 20 vagas para acadêmicos(as) dos Cursos de Graduação em 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração e Psicologia da UFSM, interessados(as) 

em participar voluntariamente de projetos de pesquisa vinculados ao grupo, sendo a seleção 

realizada por meio de entrevistas a serem agendadas entre os dias 1º de novembro de 2018 e 16 de 

novembro de 2018, e os resultados divulgados em 19 de novembro de 2018. 



11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Os inscritos deverão comprovar no ato da inscrição matrícula regular no Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas ou Administração ou Psicologia da 

UFSM.  

 

Santa Maria, 01 de outubro de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Vinícius Costa da Silva Zonatto 

http://lattes.cnpq.br/1916486402947867 

  


