EDITAL 04/21
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2022-01
FUCAPE Maranhão
Mestrado em Contabilidade e Administração
A Comissão de Pós-Graduação da FUCAPE PESQUISA ENSINO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., para conhecimento de todos os interessados,
torna público que, no período indicado neste Edital, estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo de Mestrado em Contabilidade e
Administração para a Turma 2022-01, sede Maranhão, organizado sob forma
de Concurso Público, segundo as normas aqui definidas, que a Instituição se
obriga a cumprir e que os candidatos, ao nele se inscreverem, declaram
conhecer e aceitar.
1. DAS INSCRIÇÕES
INSCRIÇÕES ON-LINE:
Período: De 08 de novembro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022.
Endereço eletrônico: http://fucape.br/cursos/mestradomaranhao/
1.1 Procedimentos:
a. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição por completo, pois
sua inscrição só será efetivada após o seu correto preenchimento;
b. Pagar uma taxa no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para
participar do processo seletivo;
c. Apresentar cópia dos seguintes documentos:
•
Comprovante do pagamento da taxa de inscrição;
•
Currículo atualizado;
•
Título de eleitor acompanhado do comprovante da última
votação;
•
Cópia da Cédula de identidade e CPF;
•
Cópia do Certificado de Reservista (homens);
•
Cópia AUTENTICADA do Diploma de Graduação ou declaração de
conclusão de curso;
•
Cópia AUTENTICADA da Certidão de Nascimento ou Casamento;
•
Cópia AUTENTICADA do Histórico escolar do curso de graduação.

•

Outros documentos e certificados que considere relevante para
a análise curricular (cópia de carteira de trabalho, certificados
de especialização, outras graduações, certificados de cursos de
aperfeiçoamento com mais de 50h realizados nos últimos 5 anos,
etc.);
Comprovante de residência;
Cópia do Resultado do Teste ANPAD dentro da validade de 2

•
•
anos*
•
02 fotografias 3 x 4, recentes.
*O Teste Anpad não é pré-requisito. O mesmo substitui a Prova Objetiva da
Terceira Etapa do Processo Seletivo do Mestrado.

A documentação será entregue na Secretaria da Fucape Maranhão na
Avenida dos Holandeses, Quadra 08, n. 01, 2º Andar, Ed. Biadene, Ponta
do Farol, São Luís – MA, CEP: 65077-635. Também poderá ser remetida
pelo correio.
d. O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o
dia 25 de fevereiro de 2022 não participará do processo seletivo.
2. DO PÚBICO-ALVO
Poderão se candidatar às vagas portadores de diploma de curso superior
reconhecido pelo MEC.
3. DO CURSO E DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO
a. O referido Processo Seletivo será realizado para o preenchimento das
seguintes vagas para a turma de 2022/01.
CURSOS
Mestrado em
Contabilidade e
Administração

AUTORIZAÇÃO

Autorizado pela CAPES
na 163ª Reunião do
Comitê Técnico
Científico (CTC) de 11 a
15/04/2016

LINHAS DE PESQUISA
 Contabilidade e Gestão Estratégica Pública e
Privada;
 Finanças e Avaliação de Empresas

b. Ao realizar a inscrição, o candidato deve indicar qual linha de pesquisa
irá optar.
c. O Mestrado em Contabilidade e Administração é composto por um
núcleo de disciplinas instrumentais (cinco disciplinas), um núcleo de
disciplinas básicas para cada linha (cinco disciplinas básicas para
Contabilidade e Gestão Estratégica Pública e Privada e cinco disciplinas

básicas para Finanças e Avaliação de Empresas) e disciplinas específicas
para cada área de estudo (cinco disciplinas para cada área de estudo,
Gestão Estratégica, Contabilidade Gerencial, Finanças Públicas, Mercado
Financeiro).
d. Para realizar o curso completamente, o aluno deverá cursar e ser
aprovado nas 5 (cinco) disciplinas instrumentais, nas 5 (cinco) disciplinas
básicas da linha escolhida, em 2 (duas) disciplinas da área de estudo
escolhida, no exame de proficiência em inglês e produzir uma dissertação
de mestrado, que deverá ser aprovada por uma banca pública.
e. A linha de Contabilidade e Gestão Estratégica Pública e Privada é
dividida em duas áreas de estudo:
1. Gestão Estratégica: para este edital, serão oferecidas as seguintes
disciplinas específicas desta área de estudo: Estratégia Empresarial
e Governança Corporativa; e Análise, Gerenciamento e Avaliação
de Projetos;
2. Contabilidade Gerencial: para este edital, serão oferecidas as
seguintes

disciplinas

específicas

desta

área

de

estudo:

Contabilidade Societária e Empresarial; e Planejamento e Controle
Empresarial.
f. A linha de Finanças e Avaliação de Empresas é dividida em duas áreas
de estudo:
1. Finanças Públicas: para este edital, serão oferecidas as seguintes
disciplinas específicas desta área de estudo: Orçamento Aplicado ao
Setor Público; e Controladoria Pública;
2. Mercado Financeiro: para este edital, serão oferecidas as seguintes
disciplinas

específicas

desta

área

de

estudo:

Finanças

Internacionais; e Avaliação de Intangíveis.
g. As aulas serão ministradas na Sede da FUCAPE Maranhão, Avenida dos
Holandeses, Quadra 08, n. 01, 2º Andar, Ed. Biadene, Ponta do Farol, São
Luís – MA, nos seguintes horários:

Horários

Sextas feiras das 18h às 22h
Sábados das 8h às 18h

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 Inscrição:
No momento da inscrição será gerado um boleto bancário no valor da taxa
de inscrição (R$ 120,00) que deverá ser liquidado pelo aluno para
confirmar a inscrição feita pelo preenchimento do cadastro no site.
A concretização final da inscrição se dá com a entrega na secretaria da
Fucape Maranhão (presencial ou por correio) de fotocópia legível dos
documentos mencionados no item 1.1.c.
4.2 Etapas do Processo Seletivo:
O processo seletivo é composto por três etapas: pontuação do Curriculum
Vitae; entrevista; e prova. Cada etapa corresponde a 1/3 da nota geral de
classificação.

Análise de Curriculum Vitae - 1/3 da nota geral
Análise de Curriculum Vitae, devidamente documentado. Os candidatos
serão avaliados com base na pontuação prevista nos critérios de avaliação
(anexo I deste edital).
É imprescindível que o candidato já tenha levado o curriculum
devidamente comprovado para o dia da entrevista.
Não será pontuada titulação ou experiência que não tiver comprovação
anexada.

Entrevista – 1/3 da nota geral
Entrevista com membro da Comissão de Pós-Graduação-CPG será
agendada pela Secretaria Acadêmica da Fucape Maranhão dentro dos
horários pré-estabelecidos. A pontuação desta etapa será atribuída pelo
entrevistador. As entrevistas ocorrerão entre os dias 01 e 04/03/2022.
*O candidato que não comparecer à entrevista será automaticamente
eliminado do processo seletivo.

Prova – 1/3 da nota geral
A prova será aplicada no dia 26/02/2022 as 9h, na Sede da Fucape
Maranhão. A prova consiste em 30 questões cuja bibliografia segue

abaixo. O candidato que não comparecer à prova será automaticamente
eliminado do processo seletivo.
• DAFT, Richard L. Organizações: teoria e projetos. 2 ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2010.
• FIPECAFI. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as
sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC. São Paulo:
Atlas, 2010.
• MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas,
2003.
• PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: Técnicas para análise de
indústrias e da concorrência. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

Da Eliminação e da Classificação
- Será eliminado do processo seletivo o candidato que faltar a qualquer
uma das etapas descritas.
- A classificação dar-se-á pela somatória dos pontos obtidos em cada uma
das três etapas do processo seletivo.
6. DOS RESULTADOS E MATRÍCULAS
Até o dia 07 de março de 2022 será enviado e-mail a cada candidato
informando o resultado.
As matrículas deverão ser realizadas na Sede da FUCAPE Maranhão de 08
a 11 de março de 2022.
Na ocasião da matrícula, deverão ser apresentadas as fotocópias dos
seguintes documentos (caso ainda não tenham sido apresentadas):
• Currículo atualizado;
• Título de eleitor acompanhado do comprovante da última votação;
• Cópia da Cédula de identidade e CPF;
• Cópia do Certificado de Reservista (homens);
• Cópia AUTENTICADA do Diploma de Graduação ou declaração de
conclusão de curso;
• Cópia AUTENTICADA da Certidão de Nascimento ou Casamento;
• Cópia AUTENTICADA do Histórico escolar do curso de graduação.
• Comprovante de residência;
• Cópia do Resultado do Teste ANPAD*
• 02 fotografias 3 x 4, recentes.

•

Comprovante de pagamento da matrícula do mestrado.

Caso haja pendência de alguma documentação listada acima, a matrícula
não será confirmada e o candidato perderá a vaga, sendo, neste caso,
convocado o candidato suplente.
A aula inaugural do curso será dia 04 de março de 2022.
Início das aulas: 18 de março de 2022.
7. DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS
7.1 O preço e forma de pagamento do curso:
O programa é ofertado nas seguintes condições de preço e formas de
pagamento:
Condições
Matrícula
+ 30
parcelas
Matrícula
+ 20
parcelas
Matrícula
+ 10
parcelas
Matrícula
+5
parcelas
3 parcelas
(incluindo
matrícula)
2 parcelas
(incluindo
matrícula)
À vista
(inclui
matricula)

Matrícula
(R$)

Parcelas
Quantidade Valor (R$)

Total (R$)

Matrícula +
Parcelas
(R$)

2.500,00

30

2.370,00

71.100,00

73.600,00

2.500,00

20

3.420,00

68.400,00

70.900,00

2.500,00

10

6.580,00

65.800,00

68.300,00

2.500,00

5

12.900,00

64.500,00

67.000,00

3

22.180,00

66.540,00

66.540,00

2

33.140,00

66.280,00

66.280,00

1

65.490,00

65.490,00

65.490,00

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) O Processo Seletivo só será válido para matrícula na turma de
Mestrado em Contabilidade e Administração, turma 2022/01, sede Fucape
Maranhão;
b) Encontra-se no anexo I os critérios de avaliação para a análise dos
currículos;
c) A falta de documentação para a comprovação de titulação/experiência
leva à perda dos pontos referidos;
d) O pagamento da taxa de inscrição é imprescindível para a participação
no processo seletivo, devido aos custos operacionais, portanto, a
entrevista somente será agendada e a prova aplicada mediante a
comprovação deste pagamento;
e) A correção das provas não está sujeita a nenhum tipo de revisão ou
recontagem de pontos;
f) A matrícula poderá ser feita por meio de procuração;
g) As normas complementares e todas as demais orientações e instruções
incluídas no site da instituição passarão a integrar o presente Edital;
h) A participação do candidato no Processo Seletivo implica a aceitação
de todos os termos previstos neste Edital.
São Luís, 03 de novembro de 2021.
Comissão de Pós-Graduação
FUCAPE Maranhão

ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULUM
ORDEM

ITENS DE AVALIAÇÃO

Nº
PONTOS

Nº
EVENTOS

PONTOS
OBTIDOS

GRUPO
I

TÍTULOS ACADÊMICOS (Máximo 30 pontos)

0,0000

0,0000

1

Outros Cursos de Graduação (concluído) – por curso

6

0,0000

2

Curso de Pós Graduação Lato Sensu (concluído) – por curso

8

0,0000

3

Curso de Pós Graduação Stricto Sensu (concluído) – por curso
Curso de Aperfeiçoamento/Extensão - por curso - exceto cursos
preparatórios para Concurso Público
4.1 - De 50 a 150 horas
4.2 - De 151 a 250 horas
4.3 - Mais de 251 horas

10

0,0000

0,5
0,8
1

0,0000

4

GRUPO
II

5
6
7
8
9
GRUPO
III

10
11
12
13
14
15
16

ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO E
EXTENSÃO (Máximo 20 Pontos)
Exercício de Magistério no Ensino Superior – por semestre ou
fração superior a três meses
Exercício do Magistério na Educação de 1º e 2º Graus - por ano
letivo ou fração superior a seis meses
Ministração de Ensino não Regular (Cursos, Conferências,
Mesas Redondas, Palestras) – por evento
Orientação de monografia ou trabalho de conclusão de curso de
graduação – por monografia/ trabalho - limitado a 10 pontos
Coordenação de curso de extensão/graduação/pós-graduação por ano e curso.

PRODUÇÃO CIENTIFICA, TÉCNICA, E
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Máximo 50
Pontos)
Artigo completo publicado em periódico científico classificado
no Qualis CAPES (A1, A2, B1, B2, B3, B4 ou B5) – por artigo
Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na
integra em anais – por trabalho
Artigo completo publicado em periódico científico não
classificado no Qualis CAPES – por artigo
Trabalho científico apresentado em congresso com resumo em
revista ou anais – por trabalho
Capítulo de livro na área do Mestrado - por capítulo - Limitado
a 5 capítulos
Participação em congressos, seminários, workshop, fórum,
palestras, oficina, laboratório, colóqio e similares com carga
horária superior a 15 horas – por participação
Tempo de Serviço prestado – por ano ou fração superior a seis
meses – Limitado a 30 pontos

TOTAL DE PONTOS

0,0000

0

0,0000

0,5

0,0000

0,5

0,0000

0,5

0,0000

1

0,0000

1

0,0000

0,0000

0,0000

3

0,0000

2

0,0000

1

0,0000

1

0,0000

1

0,0000

0,3

0,0000

1,5

0,0000

0

#REF!

0,00

