
 

 

ANEXO VI – EDITAL Nº 13/2018 – PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 2018/2019 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

1 ÁREA DO CONHECIMENTO, DO NÚMERO DE VAGAS E BOLSAS 

 

 
1.1 São 5 (cinco) vagas, a serem distribuídas por ordem classificatória entre as linhas de pesquisa da 

graduação e do mestrado, respectivamente, nas seguintes áreas: 

 

 
 

Áreas 
 

Linhas de Pesquisa 

 
 

Auditoria e Perícia 

Assurance; auditoria interna e externa; normas internacionais de 
auditoria; responsabilidade do auditor na detecção de fraudes e erros; 
auditoria como mecanismo de governança; mediação e arbitragem; 
perícia contábil; 
responsabilidade penal e civil do perito-contador. 

 

Contabilidade Financeira e para 
usuários externos 

Estudos sobre disclosure; modelos de qualidade da informação contábil; 
valuation; value relevance; gerenciamento de riscos; risco e retorno; 
estrutura de capital; custo de capital, derivativos e estudos relacionados 
a contabilidade societária. Desdobra-se principalmente em: Teoria da 
contabilidade, Contabilidade internacional e comparada, Balanço 
social, Capital intelectual, Análise das demonstrações contábeis. 

 

 
Educação 

Avaliação do processo de ensino-aprendizagem; avaliação institucional; 
avaliação de programas educacionais; recursos instrucionais; métodos e 
práticas de ensino; estruturas curriculares; EAD; acompanhamento de 
egressos e processos motivacionais no 
ensino-aprendizagem. 

 
Contabilidade Tributária 

Contabilidade tributária; tributos diretos e indiretos; tributos sobre a 
renda; tributos sobre o faturamento; tributos na formação de preços e 
custos; incentivos fiscais; regimes 
tributários especiais; crimes tributários; planejamento tributário. 

 

 
Contabilidade aplicada ao setor 

público 

Planejamento e controle orçamentário governamental; desempenho de 
entidades governamentais; gestão e avaliação de políticas públicas; 
organização e gestão de serviços públicos; parcerias entre o setor 
público e o setor privado; gestão fiscal; sistema de administração 
financeira e contabilidade aplicada ao setor público; transparência 
orçamentária; controladoria na 
gestão pública. 

 

 
Contabilidade Gerencial e 

Controladoria 

Controladoria; gestão econômica; controle gerencial; balanced 
scorecard; custos da qualidade; teoria das restrições; contabilidade 
gerencial; controladoria aplicada a logística; gestão de custos 
interorganizacionais; análise de custos de cadeias de valor; 
planejamento e controle orçamentário; custeio e gestão baseados em 
atividades; tópicos contemporâneos em controladoriae 
contabilidade gerencial. 

 

2 DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 
2.1 A análise dos Projetos para o curso de Ciências Contábeis será feita levando-se em consideração os critérios 

estabelecidos a seguir: 



 

 
 

 

Grau de adequação às regras da língua portuguesa 
 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 0,1 – 0,3 0,4 – 0,5 
 

Grau de adequação da relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação (ética, 
social, ambiental e política) 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 0,3 – 1,2 1,3 – 1,5 

Originalidade da proposta 
 

Nenhuma Razoável Bastante 

0,0 0,1 – 0,4 0,5 – 1,0 
 

Introdução com os elementos adequados 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 0,1 – 1,0 1,1 – 2,0 

Coerência dos objetivos 
 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 0,1 – 0,4 0,5 – 1,0 
 

Referencial Teórico primário, atualizado e fundamentado na literatura. 

Inadequado Parcialmente adequado Adequado 

0,0 0,1 – 0,7 0,8 – 1,5 

Viabilidade técnica (exequibilidade) - capacidade da metodologia proposta de responder aos objetivos 
 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 0,1 – 1,0 1,1 - 2,0 
 

Referência bibliográfica padronizada segundo a ABNT e adequada. 

Inadequada Parcialmente adequada Adequada 

0,0 0,1 – 0,3 0,4 – 0,5 

 
Fortaleza, 01 de março de 2018. 
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Coordenadora Geral - Ciências Contábeis 
 

 
Critérios de Avaliação do Projeto 


