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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

EDITAL nº 05/2020 
 
 

Abertura e Inscrições para Credenciamento de Docente Pesquisador 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau – 
FURB, torna público a abertura de inscrições para o PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE 
DOCENTE PESQUISADOR (professor permanente) para o Doutorado em Ciências Contábeis e 
Administração. Podem concorrer somente docentes do quadro da FURB. 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES1: 14/09/2020 a 25/09/2020 
 
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: E-mail da Secretaria do PPGCC - ppgcc-doutorado@furb.br 
 
DISCIPLINA: Internacionalização de Empresas 
 
NÚMERO DE VAGAS: 01 
 
1 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado. 
 
 
 
 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA O CANDIDATO AO CREDENCIAMENTO:  
» Ser portador de título de doutor devidamente registrado, na data da inscrição, é condição para a 
inscrição do candidato, podendo, também, ser aceito diplomado por instituição estrangeira, cujo 
diploma tenha sido reconhecido pelos órgãos nacionais competentes;  
» Ser portador de grau de mestre em Administração de Empresas, cujo diploma tenha sido 
reconhecido em Instituição de Ensino Superior nacional credenciada pela CAPES;  
» Comprovar experiência em conclusão de orientação de no mínimo duas (2) dissertações;  
» Apresentação, pelo docente, de um projeto de pesquisa na linha de pesquisa de Estratégia e 
Competitividade do Curso de Doutorado em Ciências Contábeis e Administração, em que ele seja o 
Coordenador;  
» Publicação de no mínimo quatro (04) artigos científicos no período de 2016-2020, em periódicos 
indexados no Qualis da CAPES, sendo, no mínimo, um deles como autor principal;  
» Experiência de docência no stricto sensu na disciplina específica deste edital e/ou com 
publicações em periódicos do Qualis CAPES nesta mesma área. 
 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS:  
»   Currículo Lattes (atualizado e com os comprovantes anexos dos itens que constam nos 
requisitos exigidos para o candidato ao credenciamento neste edital);  
» Projeto de pesquisa (conforme exposto nos requisitos exigidos para o candidato ao 
credenciamento neste edital);  
»   Ficha de Inscrição preenchida e assinada.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

Descrição dos Critérios de Avaliação 
Pontuação 

Máxima 
1. Projeto de pesquisa em uma das linhas do Programa, em que o docente seja o coordenador. 20 
2. Convergência do projeto de pesquisa com a linha de pesquisa Estratégia e Competitividade, do 30 
Doutorado em Ciências Contábeis e Administração da FURB.  
3. Pontuação média da indicação dos quatro (04) melhores produtos em periódicos indexados no 
Qualis da CAPES da Área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo
(*) no período entre 2016-2020. 70 
4. Pontuação média em periódicos no período de 2016-2020 de publicações em periódicos do Qualis 
CAPES da Área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo; 20 
5.  Experiência de docência  no  stricto  sensu   na  disciplina  específica  deste  edital  e/ou  com 60 
publicações em periódicos do Qualis CAPES nesta mesma área.  

(*) Pontuação Qualis CAPES vigente 

 

Somente será considerado apto o inscrito que atender todos os requisitos exigidos para o candidato 
ao credenciamento deste edital. 
 

Havendo mais de um candidato e existindo empate na pontuação total, será considerado apto ao 
credenciamento o candidato com maior número de pontos respectivamente e nesta ordem nos itens 
3 e 4 dos critérios de avaliação. 
 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
Prof. Dr. Luciano Castro de Carvalho  
Prof. Dr. Nelson Hein 
Prof. Dra. Iara Regina dos Santos Parisotto 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 30/09/2020 no site do Doutorado em Ciências Contábeis e 
Administração. 
 

RECURSO:  
O período de recurso ao resultado final deverá ser enviado por e-mail (ppgcc-doutorado@furb.br) 
até dia 02/10/2020. Os recursos serão analisados em até 2 (dois) dias úteis pela Comissão de 
Seleção do PPGCC. 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 05/10/2020 no site do Doutorado em Ciências 
Contábeis e Administração. 
 
 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: 
Fone: (47) 3321 0938 
Email: ppgcc-doutorado@furb.br 
 

 

Original firmado por 
Prof. Dr. Tarcísio Pedro da Silva 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 


