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EDITAL 001/2020 – Departamento de Ciências Contábeis – FACEM/UERN, campus central. 
 

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
(Especialização) em Contabilidade Gerencial e Controladoria, faz 
saber que, de 01/06/2020 a 16/07/2020, nos horários de 08h00 às 
11h00 e de 19h00 às 21h00, estarão abertas as inscrições ao 
EXAME DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO II CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE 
GERENCIAL E CONTROLADORIA de acordo com os  
artigos elencados nesse edital. 

 
Artigo 1º - A organização e coordenação do II - Curso de Especialização em Contabilidade Gerencial e 
Controladoria, terá como coordenador, o professor Sérgio Luiz Pedrosa Silva, professor lotado no 
departamento de Ciências Contábeis, campus Mossoró-RN. 
 

§ 1º - O II Curso de Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, oferecerá um 
total de 45 vagas, cujas aulas ocorrerão às sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã e pela tarde, 
sendo uma disciplina em dois finais de semana alternados, o curso terá duração de 18 (dezoito) meses e 
ocorrerá no período de 14/08/2020 a 14/01/2022. 

 
Artigo 2º -As inscrições para o processo de seleção para o II curso de Especialização em 
Contabilidade Gerencial e Controladoria estarão abertas aos portadores de diploma de nível superior 
em Ciências Contábeis e áreas afins, reconhecidos pelo MEC e/ou revalidados no Brasil em caso de 
obtenção no exterior. As inscrições acontecerão de forma eletrônica, via email: 
posgerencialecontrol@gmail.com. Por ocasião do Processo de Pandemia do Covid 19, qualquer 
dúvida, questionamentos, relacionados a esse processo seletivo deverão ser tratadas nesse email, caso 
não seja possível de forma presencial. 
 
 § 1º - O candidato deverá enviar para o email: posgerencialecontrol@gmail.com, do II Curso 
de Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, do Departamento de Ciências 
Contábeis, Campus Central da UERN, no período de 01/06/2020 a 16/07/2020, os documentos abaixo 
relacionados para a inscrição, conforme discriminados nos incisos de I a IX. 

I – Cópia do diploma de graduação e comprovação de revalidação para diplomas adquiridos no 
exterior;  

II - Cópia do histórico escolar (Graduação) 
III - Cópia do documento de identidade ou outro de identificação com foto;   
IV - Cópia do CPF;  
V - Duas (2) fotografias 3x4 recentes; 
VI - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
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VII - Certidão de Negativa Militar (https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-
negativa/emitir-certidao-negativa); 

VIII - Certidão Negativa Eleitoral. 
IX- Formulário de inscrição preenchido;  

 
§ 2º - Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

depositado no Banco do Brasil, agência 4687-6 conta corrente 8009-8    UERN – Especialização em   
Contabilidade Gerencial. 

 
 § 3 - A decisão sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, com base na análise da 
documentação apresentada, caberá à Banca Examinadora do processo de seleção, que divulgará o 
resultado até o dia 20/07/2020 no site www.uern.br. O candidato poderá recorrer da decisão em até 48 
horas da sua divulgação no horário de 08h00 às 11h00 e 19h00 às 21h00 no Departamento de Ciências 
Contábeis, no Campus Central da UERN, em formulário próprio. A documentação dos candidatos 
cujos pedidos de inscrição forem indeferidos, assim como dos candidatos não aprovados no processo 
de seleção, ficará disponível aos mesmos na Secretaria da FACEM, e deverão ser procurados no prazo 
máximo de 30 dias após a divulgação dos resultados. Após este prazo, esta documentação será 
descartada. 

 
Artigo 3º - Sobre o Processo Seletivo: a seleção dos candidatos será realizada no período de 
21/07/2020 a 22/07/2020. Em data a ser agendada com os candidatos, presencialmente ou poderá ser 
de forma remota, a banca e os entrevistados. 
  
 § 1º - Para o preenchimento das vagas oferecidas, será realizada uma seleção que constará de 
uma etapa Única. 
  

§ 2 º - Etapa Única: Entrevista técnica (de caráter eliminatório, valendo 10,00 pontos, conforme 
discriminado nos incisos de I a V). 
  

I - A avaliação consistirá na arguição do candidato pela Comissão de Seleção/Examinadora e 
abordará aspectos relacionados com os conhecimentos que pretende adquirir no referido curso e qual a 
intenção de conclui-lo.  

II - Serão eliminados desta fase do processo seletivo os candidatos que não alcançarem 5,0 
(cinco, vírgula zero), em média ponderada, concedida pelos membros da referida banca.  

III - a referida banca será composta por 3 (três) docentes, com título de mestre ou doutorado, 
lotados no departamento de Ciências Contábeis. 

IV - A nota final dos candidatos será calculada através da média aritmética da nota obtida na 
fase única do processo seletivo (mínima de cinco pontos). A classificação dos candidatos aprovados 
far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos candidatos.  

V -Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, 
preencherem o número de vagas oferecidas.  

§ 3º - Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, deverão ser chamados a ocupar as 
vagas remanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a ordem de classificação.   
Artigo 4º - Sobre o Resultado do processo seletivo. O resultado parcial da seleção será divulgado no 
dia 23 de julho de 2020 no site www.uern.br e no mural do Departamento de Ciências Contábeis. O 
candidato poderá recorrer do resultado em até 48 horas da sua divulgação no horário de 08h00 às 
11h00 e 19h00 às 21h30 no Departamento de Ciências Contábeis, no Campus Central da UERN. O 
resultado final da seleção será divulgado no dia 28 de julho de 2020 no mesmo site e no Departamento 
de Ciências Contábeis 

 
Artigo 5º - As matrículas ocorrerão no período de 03/08/2020 a 13/08/2020, no horário de 08h00 às 
11h00 e 19h00 às 21h30 no Departamento de Ciências Contábeis, Campus Central da UERN, 
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localizado na BR 110 – KM 46, Rua Prof. Antônio Campos, s/n - Costa e Silva CEP 59625-620, 
Mossoró-RN. As aulas serão iniciadas em 14/08/2020.  

 
 § 1 - Os alunos selecionados deverão apresentar, no ato da matrícula, comprovante de 
pagamento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente à 1ª mensalidade, e as demais em 
17 parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme projeto aprovado para o funcionamento do II 
Curso de Especialização Contabilidade Gerencial e Controladoria no decorrer das ofertas das 
disciplinas.  
 
 § 2 - Fica determinado que 50% das vagas serão preenchidas por autodeclarados pretos, pardos 
e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação vigente, conforme os pré-requisitos 
exigidos para o deferimento das inscrições acima mencionados. Caso essas vagas não sejam 
preenchidas as mesmas serão ocupadas pelos demais candidatos que se inscreverem para o referido 
curso. 

 
 § 3 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do II Curso de 
Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, mediante apreciação do Departamento 
de Ciências Contábeis, ouvido o Comitê Permanente de Pós-Graduação Lato Sensu – CPPG-LS da 
PROPEG/UERN. 
 
Artigo 6º - Apresenta-se um quadro resumo do edital nº 001/2020 – Departamento de Ciências 
Contábeis, edital da 2ª edição do curso de especialização em contabilidade Gerencial e Controladoria. 
 

Fase do Processo Data da ocorrência 

Inscrição dos candidatos 01/06/2020 a 16/07/2020 

Deferimento das inscrições 20/07/2020 

Processo Seletivo (Etapa Única) 21/07/2020 a 22/07/2020 

Resultado Parcial do Processo Seletivo 23/07/2020 

Resultado Final do Processo Seletivo 28/07/2020 

Matrículas 03/08/2020 a 13/08/2020 

Início das aulas 14/08/2020 

Mossoró, 01 de junho de 2020. 

 
                                                   Sérgio Luiz Pedrosa Silva 

Chefe do Dep. de Ciências Contábeis 
                                                  Portaria Nº 0331/2018 -GR/UERN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário 004-DPG/PROPEG 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Nome do Curso: 
II Curso de Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria 

Departamento: Ciências Contábeis 
 

Faculdade/Campus: FACEM - Mossoró 

 

I – DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

Filiação: 
PAI: 

MÃE 

Data de Nascimento: _____/______/_____ Sexo: M(    )     F(    ) Local: UF: 

Endereço Residencial: 

Complemento: Bairro: CEP: Cidade: 

Telefone(s):  E-mail:  

Identidade: CPF:  

 

II – INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

Graduação em: 
 

Período em que cursou graduação: 

Universidade:  
 

Curso de Pós-Graduação em:  
 

Período em que cursou graduação: 

Universidade:  
 

Nível:   
 Especialização (       )      Aperfeiçoamento  (     ) 

 Mestrado (        )             Doutorado  (     ) 

Período em que cursou pós-graduação: 

 

III – DADOS PROFISSIONAIS 

Instituição na qual tem vínculo empregatício: 
 

Endereço: 
 

Telefone: 
 

FAX: 

Cargo / Função: 
 

Se for Docente de nível superior, informar: 

a) Categoria Funcional:     titular   (       )         adjunto  (       )           assistente (      )     Auxiliar    (     ) 

b) Ano de ingresso no ensino superior: 

c) Disciplinas que leciona: 
  
 
_________________________,_____/_____/_________    ___________________________________________________________  

 Cidade       Data       Assinatura 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e  da Cultura  - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 
Diretoria de Pós-Graduação – DPG 
Campus Universitário - Av. Prof. Antônio Campos – S/N - CEP: 59625-620  - Costa e Silva – 
Fone: (084) 3315-2132 - Ramal 52132 - Fax: 3315-2176    

E-mail:  secretaria.dpg.propeg@uern.br ; supervisor.dpg.propeg@uern.br  
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Formulário 005 – DPG/PROPEG 

 
 

Requerimento de Matrícula 
Especialização em: Contabilidade Gerencial e Controladoria/UERN 

 
 

 

                          FOTO 

                              3x4 

        

 

 

O aluno(a)          ___ vem 

requerer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG – da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN – sua matrícula no Curso de Especialização em __________________________, em conformidade com o processo 

seletivo realizado no período ___ a ___ de _________ de 20___. 

 
________-RN, _____ de __________________de ________ 

 

Despacho: 

(     ) Deferido 

(     ) Indeferido       
 
 
Em, ____/____/____       

_______________________________ 

                                                                                                                                            Assinatura do requerente 

 

 

  ___________________________    ______________________________ 

               Assinatura do coordenador              Diretor(a) da Unidade 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e  da Cultura  - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 
Diretoria de Pós-Graduação – DPG 
Campus Universitário - Av. Prof. Antônio Campos – S/N - CEP: 59625-620  - Costa e Silva – Fone: (084) 
3315-2132 - Ramal 52132 - Fax: 3315-2176    

E-mail:  secretaria.dpg.propeg@uern.br ; supervisor.dpg.propeg@uern.br  
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