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1 DIAGNÓSTICO 
 

Para elaboração do Planejamento Estratégico do Programa para os primeiros 2 

quadriênios de avaliação, foi realizado um diagnóstico da proposta apresentada no APCN, 

sendo a autoavaliação inicial do programa proposto, suas potencialidades, limitações e 

oportunidades, que permitam a reflexão sobre contribuam os objetivos propostos e as ações 

futuras necessárias para alcançá-los e, por consequência, para que seja atendida a visão de longo 

prazo. Este é apresentado a seguir, em 5 dimensões: 1) Infraestrutura de Ensino e Pesquisa; 2) 

Proposta do Programa; 3) Corpo Docente; 4) Produção; 5) Inserção Social e Impacto. 

 

1. Infraestrutura de Ensino e Pesquisa 
Itens Potencialidades Limitações 

1.1 Instalações 
físicas, 
laboratórios e 
biblioteca 

Instalações físicas:  
- Salas privativas e equipadas, para todos os docentes do 
DCC. Salas de Grupos de Pesquisa equipadas. Sala de 
reuniões mobiliada e equipada. Sala para a Coordenação 
mobiliada e equipada. Salas de aula exclusivas, equipadas 
com computadores e equipamentos de projeção e som, e 
todo mobiliário. Quatro salas privativas, disponíveis para 
uso, que poderão ser utilizadas por Professores Visitantes 
ou Conveniados. 
- Salas de multimídia para videoconferências sendo 
construídas em prédio próprio para a Pós-Graduação no 
Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH). 
Auditório próprio do CCSH, disponível para 155 lugares. 
Centro de Eventos da UFSM com capacidade para 1.200 
lugares.  
- Programa de Moradia Estudantil para estudantes da pós-
graduação da UFSM (regulado pela Resolução n. 
23/2004). Concessão de benefícios socioeconômicos a 
esses alunos (Resolução n. 007/2008). Direito à 
moradia/hospedagem e à alimentação gratuita no 
Restaurante Universitário a alunos intercambistas e 
docentes em intercâmbio, o que fortalece as relações de 
cooperação, intercâmbio e internacionalização dos cursos 
de pós-graduação existentes na UFSM. 
Laboratório:  
- Laboratório próprio de uso exclusivo do Departamento 
de Ciências Contábeis (DCC), com 40 máquinas 
disponíveis para acesso, data-show e equipamento de 
som. Disponibilidade ainda de outros 4 laboratórios de 
informática no CCSH, de uso comum, mediante 
agendamento, com acesso a softwares de processamento 
de dados e de pesquisa (Nvivo; IBM SPSS; CmapTools; 
Mendeley; SmartPLS; GrafEq; Gretl; dentre outros). 

Não 
identificadas. 
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Biblioteca: 
- Biblioteca física Central da Universidade e Setorial no 
CCSH, com mais de 20 mil livros concentrados na Área 
de Ciências Sociais e Humanas. 
- Biblioteca Central com uma Mapoteca, Sala de Leitura 
de Jornais e Revistas Semanais, Sala de Multimídia para 
Videoconferência, duas Salas de Estudos em Grupo para 
cerca de 200 pessoas e salas de estudos individuais para 
cerca de 60 pessoas.  
- Biblioteca Setorial do CCSH com 10 (dez) 
computadores para uso exclusivo dos cursos ligados ao 
CCSH, além da disponibilidade de computadores com 
acessos a bancos de dados. 
- Biblioteca virtual com acesso remoto a base de dados 
específicas da área do Programa (Minha Biblioteca) e ao 
Portal de Periódicos da CAPES.  

1.2 Acesso à 
rede mundial 
de 
computadores, 
bases de dados 
e fontes de 
informação 
multimídia 
para docentes e 
discentes 

Acesso à rede mundial de computadores:  
- Rede Wi-Fi disponível em todo o campus universitário 
para acesso remoto.  
- Salas com adaptadores para recarga de equipamentos 
eletrônicos.  
- Acesso a rede mundial de computadores nas salas de 
aula, que contam com equipamentos específicos como 
data-show, equipamentos de informática e de som. 
Base de Dados: 
- Base de dados digital para acesso via Portal de 
Periódicos da CAPES e Minha Biblioteca. 
Fontes de informação multimídia para docentes e 
discentes: 
- Disponibilidade de ferramentas multimídia em sala de 
aula.  
- Uso do moodle como sistema de comunicação entre 
docentes e discentes e para operacionalização de 
atividades de ensino inerentes à PG.  

Inexistência de 
assinaturas 
para acesso a 
bases de dados 
específicas da 
área de 
concentração 
do Programa 
(ex.: 
Economática, 
Thompson). 
 

1.3 Espaço 
físico, 
mobiliário e 
equipamento 
para condução 
das atividades 
administrativas 
do curso 

- Sala destinada a Coordenação e a Secretaria do 
Programa, com mobiliário, notebook, computador de 
mesa, impressora, telefone e demais mobiliários 
necessários à organização do Programa.  
- Sala de reuniões mobiliada e equipada. 
- Quatro Salas de Aula exclusivas, destinadas às 
atividades da Pós-Graduação. 
 

Não 
identificadas. 

1.4 Outros 
aspectos 

- Apoio financeiro ao programa (dotação orçamentária) e 
aos docentes para participação em eventos. 
- Editais institucionais (CAPES, CNPq, FAPERGS, 
FIPE) de apoio financeiro à iniciação científica, à 
pesquisa e à participação em eventos de discentes. 
-  Convênios entre o Curso de Ciências Contábeis e 
participação dos docentes do Departamento de Ciências 
Contábeis nas entidades que fazem parte do ESPAÇO 

Não 
identificadas. 
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CONTÁBIL do município (Sindicato dos Contadores e 
Técnicos em Contabilidade de Santa Maria, Conselho 
Regional de Contabilidade/Santa Maria/RS, CASISM - 
Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria). 
- O Programa será sediado e desenvolvido junto ao 
Campus da UFSM (prédio 74C, 3º e 4º andares). 
- Comprometimento institucional com a implantação e 
desenvolvimento do Programa, especialmente nos 
quesitos infraestrutura e corpo docente vinculados. 

 
2. Proposta do Programa 

Itens Potencialidades Limitações 
2.1 Histórico e 
contextualização 
da proposta de 
curso 

- Existência de um Curso de Graduação em Ciências 
Contábeis na UFSM consolidado na região (criado em 1966, 
turnos diurno e noturno). Turno diurno do Curso instituído 
pela importância e necessidade de promover, além dos 
conhecimentos elementares à formação profissional, 
especialmente o perfil acadêmico do egresso. 
- Existência de Convênios de Cooperação com 
instituições de ensino estrangeiras para a realização de 
intercâmbios de acadêmicos, visando aprimorar a 
qualidade da produção acadêmica vinculada à pós-
graduação (Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCUYO/Argentina, Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE/Argentina), Universidad Nacional del 
Litoral (UNL/Argentina, e Universidad del 
Magdalena/UM/Colômbia). 
- Corpo docente do Departamento de Ciências 
Contábeis qualificado (13, de 17 docentes com 
doutoramento). A qualificação dos mesmos teve início 
em 2003 e visou o desenvolvimento e qualificação da 
pesquisa contábil;  
- Desenvolvimento de diferentes ações (criação de 
Grupos de Pesquisa; elaboração e desenvolvimento de 
projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão; criação, em 
2010, do Núcleo de Pesquisa e Extensão do Curso de 
Ciências Contábeis (NUPECC)) com o objetivo de 
incentivar a promoção de atividades de ensino, 
iniciação científica, pesquisa e extensão entre 
professores e alunos do curso de graduação de Ciências 
Contábeis e a inserção social na comunidade regional. 
- Demanda do Curso de graduação em Ciências Contábeis 
por alunos de diferentes regiões do RS, de outros Estados do 
País e de outros países, o que reforça sua expansão 
regional e sua expertise na formação de profissionais na 
área de Ciências Contábeis. 
- Há uma demanda emergente para a formação 
continuada em nível de PG Stricto Sensu no estado do 
RS, na área de Ciências Contábeis. 

Não se 
identificam. 
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- No RS, existem atualmente apenas três Programas de 
PG Stricto Sensu em Ciências Contábeis, sendo dois 
deles localizados em Porto Alegre e o outro, em Rio 
Grande. São municípios distantes de Santa Maria (300 
e 367 Km, respectivamente). 
- A concentração geográfica dos Programas de PG no 
RS dificulta o acesso a alunos residentes em outras 
regiões do Estado, em que sua proximidade a Santa 
Maria se constitui em uma opção mais acessível para 
deslocamento. 
- A oferta de vagas nos Programas de PG em Ciências 
Contábeis do RS, em nível de mestrado, não é suficiente 
para atender a demanda regional. 
- O município de Santa Maria se constitui em um local 
de integração entre a capital e a região da fronteira 
(eixo-logístico de conexão entre Brasil e os países do 
CONESUL), se constituindo em forte atrativo para 
alunos de graduação e pós-graduação. 
- O município conta com o comando do segundo maior 
contingente militar do Brasil e diversas instituições 
públicas. 
- Existem diferentes demandas das organizações e da 
sociedade que, com a Pós-Graduação em C. Contábeis, 
receberão formação teórica, crítica e reflexiva nessa 
área. 
- A formação do egresso, proposta pelo Programa de 
PG, lhe permitirá, essencialmente, atuar na docência e 
na pesquisa.  
- O Programa proposto inova ao diferir-se, ao menos em 
parte, de outros programas existentes na área e em outro 
contexto regional de atuação, pois é constituído de uma 
Área de Concentração (Controladoria, Governança e 
Sustentabilidade) e de duas Linhas de Pesquisa 
(Controladoria; e, Governança e Sustentabilidade 
Organizacional).  
- O Programa de PG proposto não se sobrepõe a outros 
cursos de PG existentes na Universidade e difere em sua 
área de concentração e linhas de pesquisa apresentadas; 
- Não há sobreposição de disciplinas propostas para 
constituírem o Programa proposto com as disciplinas de 
outros Programas de PG já existentes na UFSM, na área 
de Administração Pública e de Empresas, Ciências 
Contábeis e Turismo.   

2.2 Adequação 
ao plano de 
desenvolvimento 
da instituição 
proponente e 
política de 

- O Programa de PG em Ciências Contábeis considera 
aspectos relevantes preconizados na Missão e Visão 
Institucional (PDI para o decênio 2016-2026). Sendo a 
Missão: “Construir e difundir conhecimento, 
comprometida com a formação de pessoas capazes de 
inovar e contribuir com o desenvolvimento da 
sociedade, de modo sustentável” e a Visão “Ser 

Não 
identificadas. 



5 
 

autoavaliação do 
programa 

reconhecida como uma instituição de excelência na 
construção e difusão do conhecimento, comprometida 
com o desenvolvimento da sociedade, de modo 
inovador e sustentável”, o  Programa proposto 
considera aspectos importantes relacionados à 
humanização, ao desenvolvimento regional de modo 
sustentável, a popularização da ciência por preconizar 
ações como a internacionalização; a educação 
inovadora e transformadora com excelência acadêmica; 
a inclusão social; a inovação, geração de conhecimentos 
e transferência de tecnologia; o desenvolvimento local, 
regional e nacional; e, a gestão ambiental. No Anexo 6 
do APCN tais pontos são detalhados. 
- O Programa de PG em Ciências Contábeis contempla 
o Planejamento Estratégico Institucional e da Pós-
Graduação da UFSM. No Anexo 6 do APCN tais pontos 
são detalhados. 
- O Programa prevê a instituição de uma Comissão de 
Avaliação (conforme Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação proposto) que elaborará e revisará a 
proposta de autoavaliação do programa, contemplando 
o acompanhamento da produção acadêmica docente e 
discente, assim como uma metodologia de avaliação 
pelos pós-graduandos.  

2.3 Objetivos - O Programa prevê a formação e o aprimoramento de 
profissionais com sólida formação teórica, crítica e 
reflexiva para o exercício de atividades profissionais, de 
ensino e de pesquisa na área de Ciências Contábeis, 
comprometidas com o desenvolvimento da sociedade, 
de modo inovador e sustentável. 
- O Programa também prevê a formação e a capacitação 
de docentes para atuação qualificada no magistério 
superior, seja na Educação Tecnológica, na Graduação, 
na Pós-graduação em Ciências Contábeis ou em cursos 
correlatos que demandam conhecimentos desta área. 
- O Programa formaliza o objetivo de formação e 
capacitação de pesquisadores aptos a planejar e realizar 
pesquisas acadêmicas e estudos aplicados ao contexto 
de atuação da Contabilidade, relacionados as temáticas 
centrais que envolvem às áreas de Controladoria, 
Governança e Sustentabilidade, e temas emergentes 
inseridos neste campo de estudos. 
- Contempla entre os seus objetivos a promoção e o 
estímulo à orientação de pesquisas integrativas, 
mediante ações colaborativas entre docentes e discentes 
do curso e de instituições parceiras, nacionais e 
internacionais, que possam contribuir para o avanço de 
conhecimentos desenvolvidos no campo de estudos da 
Contabilidade junto à comunidade acadêmica e o 

Não 
identificadas. 
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estabelecimento de profícuas redes de investigação 
colaborativas. 
- Promoção e fortalecimento sistemáticos das atividades 
de ensino e de pesquisa desenvolvidas no curso, a fim 
de consolidar as linhas de pesquisa permanentes do 
programa e os grupos de pesquisa nele instituídos. 

2.4 Coerência 
entre área de 
concentração, 
linhas de 
pesquisa ou 
atuação, e 
projetos 

- As linhas de pesquisa (Controladoria; e Governança e 
Sustentabilidade Organizacional), assim como os 
projetos de pesquisa guardam coerência à área de 
concentração Controladoria, Governança e 
Sustentabilidade.  
- Os projetos abrangem a produção de conhecimentos 
específicos ao contexto de atuação da Contabilidade, 
relacionados às temáticas centrais Controladoria, 
Governança e Sustentabilidade. 
- A relevante trajetória de pesquisa entre os docentes 
permanentes do Programa proposto, materializada em 
projetos e produtos de pesquisa alinhados à área de 
concentração.  
- Os projetos visam atender demandas emergentes da 
sociedade e do contexto de atuação do programa; 
observam a área de concentração, linhas de pesquisa, 
disciplinas, objetivos e o perfil do egresso, de modo a 
gerar impacto social imediato. 
- Os projetos emergem da integração estabelecida entre 
os docentes de cada linha de pesquisa, contemplando 
em seus grupos de pesquisa a participação de 
pesquisadores de outras instituições do País, o que 
contribui para a criação de redes de investigação nesta 
área do conhecimento.  
- Os projetos contribuem para a institucionalização dos 
grupos de pesquisa criados na UFSM, vinculados a esta 
proposta. 
- Todos os projetos elaborados são aplicados a 
organizações e a sociedade, que a partir de seu fim, 
gerarão produção científica que apresentará 
contribuições teóricas e práticas, gerando impacto 
social a partir de sua execução. 
- Os projetos materializam a proposta central do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis, 
que consiste na formação teórica, crítica e reflexiva de 
profissionais para atuarem na docência e na pesquisa. 

Não se 
identificam 
limitações. 

Há 
oportunidade 
para evolução 
das pesquisa 
pela inserção 

de novos 
docentes do 
DCC ainda 

não vinculados 
ao Programa. 

2.5 Estrutura 
curricular, 
disciplinas e 
referencial 
bibliográfico 

- A exigência de um mínimo de 450 horas em 
disciplinas para a integralização curricular do discente. 
Este quantitativo, aliado à qualidade das disciplinas, 
fornecerá o suporte teórico e metodológico à formação 
adequada do discente. 
- A estrutura curricular está constituída por disciplinas 
de caráter obrigatório (135 horas), disciplinas eletivas 

Não se 
identificam. 



7 
 

transversais (90 horas) e disciplinas eletivas por linha 
de pesquisa (315 horas por linha de pesquisa). 
- O Programa oferecerá, adicionalmente, outras 
disciplinas operacionais que, embora não contabilizem 
créditos, representarão o vínculo do discente no estágio 
de elaboração da dissertação de mestrado [Seminários 
de Pesquisa (SP); Elaboração de Dissertação (EDT), 
que representará o vínculo do aluno com o curso no 
desenvolvimento de sua Dissertação de Mestrado;  
Docência Orientada, complementando a formação de 
Mestres em Ciências Contábeis].   
- A oferta de Seminários de Estudos Temáticos, 
Oficinas de Ensino e Pesquisa, e Vivências em Práticas 
Acadêmicas e Empresariais, para contribuir no 
desenvolvimento acadêmico e profissional, de acordo 
com os objetivos estabelecidos para o curso e o perfil 
do egresso.  
- As disciplinas que fazem parte das linhas de pesquisa, 
bem como suas ementas, mantêm forte alinhamento às 
mesmas e à temática central da área de concentração; 
- O referencial bibliográfico indicado no conteúdo das 
disciplinas é pertinente e focado no seu conteúdo. É 
constituído de bibliografias e estudos internacionais, 
especialmente  publicados em periódicos acadêmicos 
de referência na área. 

2.6 Critérios de 
seleção de 
alunos 

- Exigência do teste ANPAD, com pontuação mínima a 
ser definida pelo Colegiado do Programa de PG. 
- Projeto de pesquisa com temática alinhada à área do 
Programa. 
- Análise do histórico do candidato, por meio do 
currículo. 
- Entrevista (arguição), realizada por uma Comissão de 
Seleção, indicada pelo Colegiado do Curso, a fim de 
identificar os reais interesses do candidato. 
- A seleção permitirá identificação das potencialidades 
do candidato, por meio de critérios quantitativos e 
qualitativos. 

Não foram 
identificadas. 

2.7 Quantitativo 
de vagas e 
relação de 
orientandos por 
orientador 

- O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
buscará seguir as orientações previstas no Documento 
de Avaliação CAPES. 

Não foram 
identificadas. 

2.8 Formação 
pretendida e 
perfil do egresso 

- Profissional qualificado, científica e tecnicamente, 
com sólida capacidade teórica, crítica e reflexiva, com 
visão global, humanista e sustentável, atento às 
demandas da sociedade e do ambiente, para o exercício 
de atividades profissionais de ensino e de pesquisa na 
área de Ciências Contábeis, capaz de promover a 
difusão de conhecimentos a professores e profissionais 

Não foram 
identificadas. 
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que atuam nesta área, sendo agente de mudança na 
sociedade e nas instituições nas quais virá a atuar. 
- A proposta do curso envolve uma formação ampla, 
considerando aspectos técnicos, sociais e humanos, 
com visão sustentável para organizações e sociedade. 

2.9 Regimento 
do curso e forma 
de 
implementação 
da política de 
autoavaliação do 
programa 

- Aborda todos os assuntos relacionados ao 
funcionamento do Programa de PG de forma objetiva.  
- Inclui o detalhamento dos itens previstos no 
Documento Orientador de APCN/CAPES. 
- Apresenta coerência com o Regimento Geral da 
UFSM e com a Resolução que dispõe sobre o Projeto 
Pedagógico dos Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu/UFSM. 

Não foram 
identificadas. 

2.10 Outras 
ações contínuas 
que apoiam a 
proposta 

- Comprometimento do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Contábeis da UFSM com a 
internacionalização das atividades e com a cooperação 
acadêmica, através de práticas e ações que buscam a 
qualidade do atendimento aos objetivos do Programa e 
da formação do perfil do seu egresso: 
(a) a realização sistemática de Whorkshops, com a 
participação de importantes pesquisadores palestrantes 
internacionais e nacionais, cujas temáticas estão 
alinhadas à área do Programa. 
(b) Convênios oficializados com a Universidade 
Federal de Rio Grande (FURG), Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), denotando o 
apoio ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis/UFSM. Ressalta-se que tais instituições 
atuarão juntamente com a UFSM de forma a somar 
esforços para a interiorização da Pós-Graduação Strictu 
Sensu em Ciências Contábeis no RS. 
(c) no âmbito dos departamentos didáticos e do grupo 
de professores vinculados à presente proposta, 
destacam-se convênios e ações de cooperação com 
diversas Universidades estrangeiras, como a 
Universidade de Lisboa, Universidade Autônoma de 
Lisboa e Universidade de Coimbra (Portugal), 
University of Johannesburg (África do Sul), 
Universidade Agostinho Neto (Angola), University of 
Illinois (EUA), a Université de Strasburgo (França), a 
University of Texas (USA), a Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg (Alemanha) e a 
Universidad Nacional del Litoral (Argentina). 
- Realização de Oficinas de Elaboração de Artigos 
Científicos, por professores líderes de Grupos de 
Pesquisa e vinculados à proposta, com o objetivo de 
promover a inserção dos acadêmicos do Curso de 
Graduação em Ciências Contábeis no meio científico, a 

Não foram 
identificadas 
limitações. 

Oportunidades 
para 

qualificação 
dos docentes, 
discentes e da 
produção, por 

meio da 
interação 

constante com 
outras IES. 
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partir do desenvolvimento de artigos científicos com 
temáticas contemporâneas, alinhadas às linhas de 
pesquisa a serem desenvolvidas no Programa. 
- A promoção de ações conjuntas nos Grupos de 
Pesquisa pelos professores, de modo a relacionar-se 
com outros pesquisadores de centros de excelência no 
País e melhorar a formação dos alunos; 
- A participação regular dos docentes do Programa em 
eventos científicos internacionais e nacionais. 

 
3. Corpo Docente 

Itens Potencialidades Limitações 
3.1 
Caracterização 
geral do corpo 
docente 

- O núcleo de professores permanentes do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis será composto 
por 10 (dez) professores, pertencentes ao quadro de 
servidores efetivos da Universidade Federal de Santa 
Maria. 
- Acordos de Cooperação foram firmados com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
com Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(UNOCHAPECÓ) e com a Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), em que se prevê o intercâmbio 
de docentes para atuarem na Pós-graduação de ambas 
as instituições. Assim, está prevista a inclusão de 
docentes externos para atuarem como colaboradores 
nesta proposta.  
- Os docentes que compõem esta proposta possuem 
formação alinhada às temáticas centrais abordadas em 
cada linha de pesquisa em que estão inseridos, tendo 
produção científica e projetos de pesquisa alinhados a 
essas temáticas. 
- Os docentes possuem formação e especialização 
diversificada; possuem experiência e tempo de 
formação, o que possibilita aumentar a qualidade do 
perfil do egresso. 
- Todos os docentes possuem experiência profissional 
e acadêmica, com atuação em orientações de iniciação 
científica, trabalhos de conclusão de curso e 
monografias de especialização, sendo que a maioria 
possui experiência em orientações em nível de 
mestrado e doutorado. 
- Os docentes incluídos na proposta cumprem com a 
totalidade dos critérios de composição e produção 
intelectual requeridos pela área de Administração 
Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, 
segundo o Documento Orientador de Apresentação de 
Propostas de Cursos Novos (APCN) de 2019. 
- Todos os docentes permanentes cumprem com o 
requisito estabelecido no Documento Orientador de 

Não se 
identificam 
limitações. 
As 
oportunidades 
versam no 
sentido de 
apoio 
institucional na 
formação e 
qualificação 
dos docentes 
incluídos na 
proposta, assim 
como outros 
docentes do 
Departamento 
de Ciências 
Contábeis da 
UFSM que não 
participam da 
proposta, em 
que poderão 
participar das 
ações de 
pesquisa. 
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Apresentação de Propostas de Cursos Novos (APCN) 
de 2019 de que como docente permanente poderá atuar, 
no máximo, em até três programas de pós-graduação 
acadêmicos ou profissionais.  
- Os docentes cedidos/compartilhados por outros 
programas e Instituições (Convênios) apresentam os 
atos e/ou documentos oficiais de 
cessão/compartilhamento, que se anexam proposta.  

3.2 Quantidade 
mínima de 
docentes 
permanentes 

- Corpo docente permanente assegurará as condições 
de funcionamento do Programa (mestrado acadêmico) 
é formado por 13 (treze) professores, contemplando as 
duas linhas de pesquisa. 
- O Programa também contará com a atuação de 
professores colaboradores, pertencentes aos Convênios 
oficializados com a FURG, UFRGS, UFES e 
UNOCHAPECÓ. 
- Cada docente permanente será responsável por 
ministrar 2 (duas) disciplinas junto ao Programa, assim 
como desenvolver o trabalho de orientação e demais 
atividades que integram o corpo permanente junto ao 
Programa. 

Não se 
identificam. 

3.3 Regime de 
dedicação de 
docentes 
permanentes ao 
curso 

- O regime de trabalho dos docentes permanentes que 
compõem a proposta é de Dedicação Exclusiva à 
UFSM, prestando conta de quarenta horas semanais de 
trabalho. 
- Anuência institucional sobre a dedicação dos 
docentes ao programa, conforme declarações 
apresentadas na proposta (Anexo 2 do APCN) 
- Os docentes com dedicação prioritária ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis são: 
Vinícius Costa da Silva Zonatto, Luiz Henrique 
Figueira Marquezan, Cristiano Sausen Soares (Linha 
de Pesquisa: Controladoria); Lucas Veiga Ávila, 
Marivane Vestena Rossato, Larissa Degenhart (Linha 
de Pesquisa: Governança e Sustentabilidade). Os 
demais 4 professores são compartilhados em outros 
Programas de PG instituídos na UFSM. 

40% dos 
docentes 
permanentes 
são 
compartilhados 
em outros 
Programas de 
Pós-Graduação 
instituídos na 
UFSM. 

3.4 Qualificação 
mínima de 
docentes 
permanentes 

- 100% dos docentes permanentes possuem 
experiência em orientação de mestrado, doutorado, 
iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso. 
- 69% dos docentes permanentes possuem experiência 
em orientação de mestrado. 
- Pode-se justificar a participação dos professores 
permanentes do Programa proposto em função da 
experiência que possuem em trabalhos de orientação; 
da qualidade e temas dos projetos de pesquisa que 
desenvolveram e desenvolvem atualmente; da 
qualidade da produção científica; pela participação em 
eventos científicos da área, nacionais e internacionais, 
com apresentação de trabalhos; pela criação e 

Não se 
identificam. 
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manutenção de Grupos de Pesquisa considerados como 
alinhados ao Programa proposto. 
- Todos os docentes permanentes coordenam projetos 
de pesquisa cujas temáticas guardam alinhamento à 
proposta. 
-  38,5% do corpo permanente de professores 
coordenaram projetos de pesquisa alinhados à proposta 
com financiamento externo junto a agências de 
fomento à pesquisa. 
- 100% do copo permanente obteve financiamento 
(interno e/ou externo) para projetos de pesquisa, 
alinhados à proposta, nos últimos quatro anos 
anteriores à submissão da proposta. 

3.5 Vinculação 
da qualificação 
acadêmica, 
didática, técnica 
ou científica do 
grupo proponente 
ao objetivo da 
proposta 

- O grupo de docentes que compõem a proposta é 
constituído por professores com experiência em 
docência junto à graduação e pós-graduação; 
experiência em atividades de pesquisa; de orientação 
de alunos de iniciação científica, mestrandos e 
doutorandos, comprovada por seus currículos; capazes 
de dar a sustentação necessária ao Programa que está 
sendo proposto, em função da sua modalidade 
(acadêmico). 

Não se 
identificam. 

3.6 Política de 
acompanhamento 
de docentes 

- A proposta de Mestrado acadêmico contempla em seu 
Anexo I do Regulamento do Programa, as normas para 
credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento de docentes, que levam em 
consideração os critérios CAPES de avaliação dos 
programas de pós-graduação e da produção intelectual 
dos docentes. 
- As normas para credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento de docentes do Programa 
apresentam os requisitos e diretrizes quanto à 
integração dos docentes permanentes, colaboradores e 
visitantes, de forma bem clara. 
- O Programa propõe a criação de uma Comissão de 
Avaliação com competência para o acompanhamento 
do docente junto ao mesmo.  
- A clareza das diretrizes oportuniza a outros docentes 
interessados a investirem esforços para futura inserção 
no Programa, bem como sinaliza aos docentes já 
integrados na proposta seus parâmetros de desempenho 
para a autoavaliação do Programa. 

Não se 
identificam.  

 

 
4. Produção 

Itens Potencialidades Limitações 
4.1 Avaliação 
da produção, 
considerando a 
aderência em 
relação ao 

- A produção intelectual do NDP no período 2015-2018 é 
compatível com a produção intelectual de Programas de 
PG já em funcionamento. 
- Os 13 (treze) professores permanentes integrados ao 
Programa e distribuídos às duas linhas de pesquisa, 

Não se 
identificas. 
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curso proposto, 
áreas de 
concentração e 
linhas de 
pesquisa 

apresentam produção intelectual que guarda estreita 
relação com a área de concentração e/ou linha de pesquisa, 
ou com a área de atuação da proposta. 
- A produção intelectual do NDP é considerada 
qualificada, sendo que as 05 (cinco) principais são de 
natureza bibliográfica, o que satisfaz as exigências do 
Documento Orientador de APCN. 
- Muitos artigos já foram produzidos em parceria entre os 
professores pesquisadores desta proposta, considerando 
suas áreas de atuação e distribuição às linhas de pesquisa, 
e já foram submetidos a periódicos e encontram-se em 
avaliação.  

4.2 Outras 
considerações 

- 11 (onze) docentes permanentes apresentam produção 
qualificada, de acordo com o Documento Orientador de 
APCN. 
- Destaca-se o envolvimento dos docentes do NDP com a 
coordenação/participação de projetos de pesquisa (listados 
em seus currículos Lattes) alinhados à proposta, com vistas 
à otimização da produção intelectual. 

Produção 
qualificada 
não 
observada em 
2 docentes 
permanentes 
da proposta. 

 
 
5. Inserção Social e Impacto 

Itens Potencialidades Limitações 
5.1 Inserção e 
impacto regional 
e (ou) nacional 
do programa 

- A pós-graduação proposta evidencia importante 
responsabilidade social por indicar tanto a amplitude 
quanto a especificidade das relações organizacionais no 
que tange a atuação da contabilidade como área de apoio à 
gestão e a implementação e controle da estratégia 
organizacional, visando a sustentabilidade social, 
econômica e ambiental da organização. 
- O Programa proposto prevê a contribuição e a promoção 
do desenvolvimento microrregional, regional e/ou 
nacional, através de pesquisas inovadoras e de qualidade, 
pelos mestres e seus orientadores no âmbito da 
Controladoria, Governança e da Sustentabilidade. 
- O Programa conta, por meio do Departamento de 
Ciências Contábeis, com acordos de cooperação com 
importantes IES e programas de pós-graduação em 
Ciências Contábeis na região (FURG, UFRGS, 
UNOCHAPECÓ), com previsão de ações de intercâmbio 
para pesquisa, ensino e extensão, ampliando o impacto 
regional. 
- O Programa conta ainda com a cooperação do PPG da 
área contábil na UFES, igualmente com previsão de ações 
de intercâmbio para pesquisa, ensino e extensão, 
ampliando o impacto nacional. 
- Além das IES listadas, os docentes do Programa tem 
mantido parcerias de pesquisa com outros docentes e 
discentes de diferentes instituições no país, incluindo: 

Não se 
identificam. 
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UFRGS, UFSC, USP, UFES, UFPE, UFU, UNICAMP, 
UNESP, UFPR, FURG, UNISINOS, FURB, etc. 

5.2 Integração e 
cooperação com 
outros 
programas e 
centros de 
pesquisa e 
desenvolvimento 
profissional 
relacionados à 
área de 
conhecimento do 
programa, com 
vistas ao 
desenvolvimento 
da pesquisa e da 
pós-graduação 

- Existência de Convênios de Cooperação com Programas 
de Pós-Graduação relacionados à área do conhecimento do 
Programa de 4 instituições nacionais, sendo 2 delas 
localizadas no RS, o que expressa o apoio para o 
desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação no 
interior do Estado. 
- Convênios de Cooperação com instituições de ensino 
estrangeiras, possibilitando a internacionalização dos 
conhecimentos e a caracterização do apoio a 
internacionalização do Programa proposto. 

Não se 
identificam. 

5.3 Visibilidade 
ou transparência 
dada pelo 
programa e sua 
atuação 

- Desde sua origem, a proposta vislumbra o 
desenvolvimento de estruturas e ações que, acredita-se, 
estejam contribuindo para a visibilidade do Programa que 
está sendo proposto, assim como para a 
internacionalização universitária. Uma dessas ações se 
configura por meio da presença constante e ativa de 
professores nacionais e internacionais em atividades junto 
aos docentes da proposta.  

Não se 
identificam. 
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3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2020-2028 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFSM tem por propósito a 

seguinte visão de longo prazo: Consolidar-se de forma sustentável como programa referência 

pelo impacto da produção científica e ações em redes de pesquisadores, em nível nacional e 

internacional, promovendo a formação qualificada dos seus discentes e continuada dos 

docentes, com a constante elevação da nota do programa e a abertura do curso de doutorado.  

Nessa linha, os seguintes objetivos estratégicos foram desenvolvidos: 

1 – Ampliar e qualificar a produção docente e discente de alto impacto, em nível 

nacional e internacional; 

2 – Oportunizar a inserção de novos docentes ao programa; 

3 – Obter notas 4 na primeira e 5 na segunda avaliação quadrienal no programa; 

4 – Propor curso em nível de doutorado ao final da segunda avaliação quadrienal. 

 

As ações pretendidas, por metas a serem alcançadas estão descritas no quadro a seguir: 

 

Obj. Metas Fontes de avaliação Responsável 
1 Aprimorar os grupos de pesquisa dos 

docentes, pela participação ativa dos 
discentes do programa. 

- Questionário aos alunos 
- Avaliação da produção, 
via Lattes 

Professores e 
Coordenação 

1;3 Melhorar a sinergia entre os grupos dos 
docentes que compõem cada linha de 
pesquisa, buscando reduzir níveis de 
interposição de pesquisas isoladas, 
ampliando a produção conjunta por meio 
de projetos e pesquisas robustos, com 
participação conjunta dos professores. 

- Avaliação da produção, 
via Lattes 

Professores 

1;3 Concentrar esforços dos docentes e 
discentes em pesquisas que visem a 
produção de alto impacto. 

- Previsão de publicação 
nos critérios de formação 
- Avaliação da produção, 
via Lattes 
- Manter constante 
verificação da produção 
docente segundo os 
critérios da CAPES para 
a área 

Professores 

1;3 Direcionar parte relevante das pesquisas 
para publicação internacional. 

- Avaliação da produção, 
via Lattes 

Professores 

1;4 Ampliar as parcerias de pesquisas com 
instituições e pesquisadores 
estrangeiros. 

- Questionário aos alunos 
- Avaliação, via Lattes e 
Plataforma Carlos 
Chagas, dos participantes 

Coordenação 
e professores 
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dos grupos e projetos de 
pesquisa 

1;4 Buscar mecanismos institucionais para 
qualificação da produção de artigos em 
nível internacional (ex.: cursos sobre 
produção internacional, escrita em 
inglês, serviços de tradução e revisão de 
textos). 

- Reuniões do Colegiado Coordenação 

1 Incentivar a autonomia do discente em 
relação à pesquisa. 

- Questionário aos alunos 
- Avaliação qualitativa do 
orientador 
- Relatório de atividades 
dos bolsistas 

Professores 

1 Incentivar os docentes na busca por 
fomento interno e externo aos projetos 
de pesquisa. 

- Avaliação dos projetos, 
via Lattes 
- Questionário aos alunos 

Coordenação 
e professores 

1 Manter a participação constante e efetiva 
de alunos de graduação nos grupos de 
pesquisa dos docentes, visando a 
qualificação da preparação dos futuros 
alunos do Programa. 

- Questionário aos alunos 
- Avaliação, via Lattes e 
Plataforma Carlos 
Chagas, dos participantes 
dos grupos e projetos de 
pesquisa 
- Avaliação da produção, 
via Lattes 

Professores 

1 Aquisição de bases de dados para 
pesquisa (ex.: Economática, Thompson). 

- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Coordenação 
e Direção do 
CCSH 

1 Busca por fomento externo para bolsas a 
acadêmicos. 

- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Coordenação 
e Direção do 
CCSH 

2;4 Fomentar a pesquisa em parceria com 
docentes do Departamento de Ciências 
Contábeis (DCC) não cadastrados no 
Programa, contribuindo para a formação 
destes e a ampliação de disciplinas e, até, 
de linhas de pesquisa. 

- Questionário aos alunos 
- Avaliação dos projetos e 
produção, via Lattes 

Professores e 
Chefe do 
Departamento 
de Ciências 
Contábeis 

2 Integrar todos os docentes do DCC nas 
ações do Programa voltadas ao 
desenvolvido da formação docente. 

- Reuniões do Colegiado Coordenação 
do Programa 
e Chefe do 
Departamento 
de Ciências 
Contábeis 

1;3;4 Qualificação docente por meio de 
estágio pós-doutoral. 

- três professores por 
quadriênio 

Professores 

1;3 Buscar a participação nos editais da 
UFSM para recepção de professores 
visitantes. 

- dois professores por 
quadriênio 

Coordenação 
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3;4 Aumentar o número de acordos de 
cooperação com IES nacionais e 
internacionais. 

- três por quadriênio Coordenação 
do Programa 
e Chefe do 
Departamento 
de Ciências 
Contábeis 

3;4 Incentivo à participação dos docentes em 
IES de outros países, por meio de visitas, 
participação em eventos científicos e 
disciplinas com carga horária 
concentrada. 

- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Professores e 
Coordenação 
do Programa 

4 Participar da organização de eventos 
nacionais da área. 

- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Professores e 
Coordenação 
do Programa 

4 Organizar um dos eventos nacionais da 
área no início do segundo quadriênio de 
avaliação. 

- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Coordenação 
do Programa 

1;4 Organizar eventos científicos anuais. - Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Coordenação 
do Programa 

1;4 Consolidar a agenda de workshops de 
pesquisa com a participação de 
pesquisadores de alto nível, nacional e 
internacional. 

- Questionário aos alunos 
- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Coordenação 
do Programa 

4 Oferecer Minter no segundo quadriênio. - Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Coordenação 
do Programa 

3;4 Revisão constante de ementas e 
bibliografias das disciplinas, mantendo 
os conhecimentos atualizados. 

- Questionário aos alunos 
- Reuniões do Colegiado 

Professores e 
Coordenação 
do Programa 

3;4 Avaliação de novas disciplinas nas 
linhas de pesquisa, em conformidade 
com a demanda de conhecimentos para a 
qualificada formação dos alunos e o 
surgimento de novos conhecimentos. 

- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Professores e 
Coordenação 
e Colegiado 
do Programa 

4 Conforme a inserção de novos 
professores, avaliar a criação de linhas 
de pesquisa. 

- Reuniões do Colegiado Colegiado do 
Programa 

4 Consolidar e renovar acordos de 
cooperação para abertura de Doutorado 

- Reuniões do Colegiado 
- Relatório anual de 
atividades 

Coordenação 
e Colegiado 
do Programa 

 

 


