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REGIMENTO INTERNO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE - PPGCONT MESTRADO 

E DOUTORADO 

 

 
O Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 

(PPGCONT) está estruturado de acordo com as Resoluções dos órgãos colegiados 

da UFPR, além do Regimento e Estatuto Geral da Universidade Federal do Paraná. 

 
 

CAPÍTULO I - DA ESTRUTURA DO PROGRAMA 

Art. 1 O Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGCONT) da 

Universidade Federal do Paraná é composto pelos Cursos de Mestrado e Doutorado 

Acadêmicos recomendados pela CAPES. 

Art. 2 O Programa de Pós-Graduação em Contabilidade desenvolve-se na Área de 

Concentração em Contabilidade e Finanças. 

Art. 3 As Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Contabilidade são: I - Contabilidade Financeira e Finanças; 

II - Contabilidade e Controle Gerencial. 

 
 

CAPÍTULO II - DA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 4 A Coordenação Didática e Administrativa do Programa de Pós-Graduação em 

Contabilidade compreende o Colegiado, a Coordenação do Programa, os 

Representantes de cada Linha de Pesquisa, a Comissão de Seleção e 

Acompanhamento de Bolsas. 

 

Art. 5 O Colegiado do Programa é o órgão responsável pela supervisão didática e 

administrativa, sendo assim constituído: 

I - Pelo Coordenador do Programa, que é o seu 

Presidente;  

II - Pelo Vice-Coordenador; 

III - Por um representante de cada Linha de Pesquisa; 

IV – Por todos os Professores Permanentes credenciados para atuarem no Programa; 

V - Por representantes discentes do mestrado e doutorado equivalentes a 1/5 do 



 

 

total dos membros do colegiado, desprezada a fração. 

§ 1º - Os Representantes de Linhas de Pesquisa serão indicados pelo Colegiado e 
terão mandatos de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período. 
 

§ 2º - A representação discente será eleita pelos alunos regularmente matriculados 

no programa e terá mandato de um ano, podendo ser reconduzida uma vez. 

 

Art. 6 O Coordenador e o Vice-Coordenador do Programa serão escolhidos pelos 

docentes permanentes, alunos regulares e servidores técnico-administrativos do 

Programa em eleição convocada pela Coordenação do Programa. 

§ 1º - O Coordenador e o Vice-Coordenador deverão ser Docentes Permanentes 

lotados no Departamento de Ciências Contábeis e trabalhar em Regime de 

Dedicação Exclusiva na Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

§ 2º - Terão direito a votar todos os Docentes Permanentes  do Programa, Alunos 

Regulares e Servidores Técnico-Administrativos. 

§ 3º - O Coordenador e o Vice-Coordenador terão mandato de 02 (dois) anos, sendo 

permitida uma recondução. 

§ 4º - O Vice-Coordenador substituirá o Coordenador nas faltas e impedimentos e, 

com ele colaborará nas atividades de direção e de administração do curso. Nos 

casos de vacância deverá ser observada a Resolução nº 04/95-COUN da UFPR. 

§ 5º - A eleição para a Coordenação e Vice-Coordenação será convocada e 

realizada até 30 (trinta) dias antes do término do mandato dos membros em 

exercício. 

 

Art. 7 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade se reunirá 

ordinariamente pelo menos duas vezes por semestre e extraordinariamente 

mediante convocação do Coordenador encaminhada com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas, ou a pedido por escrito de 1/3 (um terço) dos membros 

do colegiado. 

§ 1º - A reunião do Colegiado só ocorrerá com a presença de quórum mínimo, assim 

composto: pelo Coordenador ou Vice-Coordenador; por 50% (cinquenta por cento) 

dos demais Docentes Permanentes, e por um representante Discente. 

§ 2º - As decisões se farão por maioria simples, observando o quórum 
correspondente. 

§ 3º - Havendo ausências não justificadas em 3 (três) reuniões consecutivas, o 

Membro Colegiado será afastado por 1 (um) ano do Colegiado.



 

 

 

Art. 8 Compete ao Colegiado do Programa: 

I - Orientar os trabalhos da Coordenação Didática e Administrativa do Programa; 

II - Elaborar normas internas e dar publicidade aos alunos e docentes do Programa; 

III – Acompanhar as decisões tomadas em colegiado, junto a Coordenação do 
Programa; 
 

IV - Encaminhar aos setores e departamentos ou unidades administrativas 

equivalentes solicitações e providências necessárias ao bom desenvolvimento do 

Programa; 

V - Estabelecer critérios para credenciamento, descredenciamento e 

recredenciamento dos integrantes do corpo docente.  

VI - Aprovar docentes orientadores e coorientadores e, suas modificações; 

VII  - Estabelecer critérios para admissão de novos alunos e indicar a comissão de 

seleção;  

VIII - Homologar as qualificações e defesas de Dissertação e Teses do 

programa; 

IX - Analisar e homologar, em grau de recurso, o desempenho acadêmico dos alunos 

e, se necessário, seu desligamento do programa; 

X – Homologar aproveitamento de estudos, equivalência de créditos e dispensa de 

disciplinas; 

XI - Decidir sobre substituição de orientador; 

XII - Promover o aperfeiçoamento dos currículos e a integração dos planos de 

ensino das disciplinas para a organização do Programa; 

XIII - Propor e avaliar medidas de integração da pós-graduação com o ensino de 

graduação em Ciências Contábeis; 

XIV - Definir normas de aplicação de recursos concedidos ao Programa e a elas dar 

publicidade aos alunos e docentes credenciados no curso; 

XV - Apreciar e propor convênios e, termos de cooperação com entidades públicas 

ou privadas Nacional e Internacional de interesse do Programa; 

XVII- Estimular convênios e projetos visando à inserção social e também à 

internacionalização do Programa; 

XVIII - Aprovar as comissões propostas pela coordenação e deliberar sobre suas 
recomendações; e 

XIX - Traçar metas de desempenho acadêmico de docentes e discentes.   



 

 

 

Art. 9 Compete ao Coordenador do Programa: 

I - Exercer a direção administrativa e didático-pedagógica do Programa; 

II - Dar cumprimento às decisões do Colegiado do Programa, dos órgãos superiores 

da UFPR e órgãos reguladores externos; 

III - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Programa e as reuniões 

convocadas pelo Coordenador; 

IV - Coordenar a elaboração do Relatório Anual das atividades do Programa para 

serem encaminhados a CAPES e a PRPPG/UFPR; 

 

V - Convocar a eleição dos membros do Colegiado, do Coordenador e do Vice-

Coordenador do Programa pelo menos 30 (trinta) dias antes do término dos 

mandatos, encaminhando os resultados aos Conselhos Setoriais, aos 

departamentos ou unidades administrativas equivalentes e à PRPPG no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a realização das eleições; 

VI - Organizar o Calendário Acadêmico e tratar com os Departamentos ou unidades 

administrativas equivalentes a oferta das disciplinas necessárias para o 

funcionamento do Programa; 

VII - Propor a criação de comissões no Programa; 

VIII - Representar o Programa em todas as instâncias; 

IX - Exercer outras funções especificadas pelo Colegiado do Programa; 

X - Prestar contas da utilização dos recursos financeiros concedidos ao Programa, 

observando as normas de utilização definidas pelo Colegiado; 

XI – Apresentar proposta de Planejamento Estratégico do Programa para rever todas 

as atividades desenvolvidas, considerando o previsto, realizado, acompanhamento e 

avaliação dos objetivos e metas; e 

XII - Planejar e administrar todas as atividades específicas do Programa, nos termos 
deste Regimento. 

 
 
Art. 10 O Programa terá uma secretaria com, pelo menos, um servidor técnico-

administrativo, cujas incumbências serão definidas e normatizadas pela Coordenação 

do Programa. 

 

CAPÍTULO III - COMISSÃO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS 

 
Art. 11 O Colegiado do Programa constituirá uma Comissão de Seleção e 

Acompanhamento de Bolsas, composta pelos Representantes  das Linhas de 



 

 

Pesquisa, um Representante Discente não Bolsista e pelo Coordenador do 

Programa, cuja competência, no âmbito do Programa, consiste em: 

I - Executar e coordenar a seleção de candidatos às bolsas de estudos;  

II – Acompanhar o desempenho dos bolsistas; 

III – Decidir sobre  as renovações, substituições ou suspensões de bolsas. 

 
 
Art. 12 A comissão de Bolsas publicará anualmente edital com os critérios para 
concessão e renovação de bolsas.  
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 13 A aplicação dos recursos destinados ao programa será definida pela 

Coordenação do Curso   

§ 1º Terão prioridade os pedidos que visem à melhoria da infraestrutura pedagógica 
ou laboratorial. 

§ 2º A estratégia de aplicação dos recursos deverá ser comunicada anualmente à 

PRPPG e divulgada a todos os docentes credenciados do programa em reunião do 

colegiado pelo seu Coordenador. 

§ 3º Terão prioridades os pedidos de recursos financeiros de alunos para 

participação em eventos estrangeiros que visem à melhoria das ações de 

internacionalização do Programa, desde que os artigos sejam originados de Grupos 

de Pesquisas que os alunos e professores estejam vinculados. 

 

Art. 14 Cabe ao Coordenador apresentar à PRPPG as necessidades de recursos 

financeiros do programa para o exercício. 

 

Art. 15 A aplicação dos recursos provenientes de editais específicos de agências de 

fomento que sejam pleiteados diretamente por Docentes é de responsabilidade 

exclusiva do requerente. 

 

CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 16 O Corpo Docente do Programa é integrado por docentes com título de 

Doutor, obtido na forma da lei, que estejam em pleno exercício das atividades de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e/ou Orientação no Programa. Caso o título seja obtido 



 

 

no exterior, deverá ser convalidado no Brasil por IES referendada para tal finalidade, 

salvo em casos de Docentes Visitantes Estrangeiros. 

 

Art. 17 O Corpo Docente do Programa é composto de três categorias: 

I – Docentes Permanentes, constituindo o núcleo principal do programa; 

II – Docentes Visitantes; 

III – Docentes Colaboradores. 

 
Art. 18 Integram a categoria de Docentes Permanentes do curso de Doutorado 

e/ou do curso de Mestrado aqueles assim credenciados pelo programa e que 

atendam a todos os seguintes pré-requisitos: 

I – Desenvolvam atividades de ensino e orientação na pós-graduação; 

II – Participem de projeto de pesquisa e projeto ou evento de extensão; 

III– Tenham produções condizentes com a meta estipulada pelo colegiado do 

programa; 

IV– Tenham vínculo funcional com a instituição ou, em caráter excepcional 

considerado as especificidades de áreas ou instituições, se enquadrem em uma das 

seguintes condições especiais: (a) Recebam bolsa de fixação de docentes ou 

pesquisadores de agências federais ou estaduais de fomento; (b) Na qualidade de 

docente ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a instituição termo de 

compromisso de participação como docente do programa; (c) Tenham sido cedidos, 

por convênio formal, para atuar como docente do programa. 

V– Mantenham regime de dedicação integral à instituição, caracterizada pela 

prestação de quarenta horas semanais de trabalho. Em casos excepcionais e a 

critério do colegiado, admitir-se-á docentes com regime de dedicação parcial, dentro 

do disciplinado pelo § 2º e 3º deste artigo. 

§ 1º - A critério do programa, enquadrar-se-á como docente permanente aquele que 

mesmo não atendendo ao estabelecido pelo inciso I do caput deste artigo,  devido a 

não programação de disciplina sob sua responsabilidade ou  afastamento para  

estágio pós-doutoral ou esteja exercendo atividade relevante em Educação, Ciência 

e Tecnologia.  

§ 2º - A estabilidade de docentes permanentes do programa será objeto de 

acompanhamento e avaliação sistemática pelo Colegiado.   

§ 3º - A expansão do Corpo Docente Permanente do Programa deve ser aprovado 

pelo Colegiado; 

§ 4º - A atuação como docente permanente poderá se dar, no máximo, em até 2 

(dois) PPGs, tendo, no mínimo, 30 horas semanais alocados ao PPGCONT. 

§ 5º A falta de cumprimento nos parâmetros de avaliação aprovados pelo Colegiado 

pode resultar em descredenciamento do Programa. 



 

 

 

Art. 19 Integram a categoria de Docentes Visitantes, docentes ou pesquisadores 

com vínculo funcional com outras instituições que sejam liberados das atividades 

correspondentes a tal vínculo para colaborarem em projeto de pesquisa e/ou 

atividades de ensino no programa, permitindo-se que atuem como coorientadores e 

em atividades de pesquisa. 

Parágrafo único - Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao 

estabelecido no caput deste artigo e tenham sua atuação no programa viabilizada 

por contrato de trabalho por tempo determinado com a instituição ou por bolsa 

concedida, para esse fim, por essa instituição ou agência de fomento. 

 

Art. 20 Integram a categoria de Docentes Colaboradores do curso de Doutorado 

e/ou do curso de Mestrado, conforme o respectivo credenciamento, os demais 

membros do corpo docente do Programa, aí incluídos os bolsistas de pós-doutorado, 

que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como Docentes 

Permanentes, Assistentes ou Visitantes, mas participem de forma sistemática do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e atividades de ensino e pesquisa de  

interesse do programa. 

Parágrafo único - O total de Docentes Colaboradores e Docentes Visitantes não 

poderá exceder a 20% do total do corpo Docente Permanente do Programa. 

 

Art. 21 Os Docentes do Programa tem as seguintes atribuições: 

I - Cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como as decisões dos órgãos 

responsáveis pelo Programa; 

II - Cumprir as atividades técnicas, científicas e didático-pedagógicas adequadas à 

manutenção do nível de excelência do Programa; 

III - Promover a integração entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão, 

envolvendo os níveis de graduação e de pós-graduação; 

IV - Participar das comissões designadas pela Coordenação do Programa ou 
Colegiado do Curso; 

V – Realizar os Registros Acadêmicos sobre o aproveitamento dos alunos no 

Sistema Acadêmico, de acordo com o cronograma de atividades estabelecido pelo 

Programa ou Colegiado do Curso; 

VI - Exercer a orientação de projetos de tese e/ou dissertação, caso seja 

credenciado conforme definido pelo regimento do programa; 

VII – Participar ativamente dos Grupos de Pesquisas vinculados ao PPGCONT 

mantendo-os devidamente atualizados. A não atualização dos Grupos de Pesquisa 

pelo Primeiro Líder dos grupos poderá ensejar a recomendação, por parte do 



 

 

Colegiado, a troca do Primeiro Líder. 

 

CAPÍTULO VI – DO DOCENTE ORIENTADOR 

 
Art. 22 Todos os alunos terão a supervisão de um Docente Orientador, designados 

pela Coordenação e Homologado pelo Colegiado. 

§ 1º - A atividade de coorientação deve ser solicitada pelo orientador à coordenação 

e aprovada no Colegiado, sendo devidamente justificada especificando os tópicos do 

trabalho nos quais a presença do coorientador se faz necessária; 

§ 2º - Em caso de Afastamento Total do Docente Orientador da UFPR o Colegiado 

do Programa designará um novo Orientador caso a Dissertação ou Tese ainda não 

tenha sido aprovada na Qualificação. Em situações em que a Dissertação ou Tese 

tenha sido aprovada na Qualificação, o Colegiado tomará as decisões necessárias, 

que poderão envolver: 

I - Constituir uma Comissão de Orientação com a finalidade de dar continuidade ao 

trabalho já iniciado pelo orientador. Essa Comissão seria composta por dois 

membros Permanentes do Colegiado indicados pela Coordenação, respeitando a 

Linha de Pesquisa em que o aluno e professores estão vinculados. 

A Comissão teria a duração restrita para o período de afastamento do professor 
orientador. 

II - Em caso de afastamento serão atendidos os trâmites legais exigidos pelas 

orientações da UFPR. 

§ 3º - A troca de orientação deverá ser solicitada ao Colegiado  pelo Orientador ou  

Orientando. O pedido deve ocorrer por meio de ofício endereçado ao Colegiado do 

PPGCONT explicitando os motivos da troca e deve conter a ciência das partes 

envolvidas. Cabe ao Colegiado avaliar se os motivos explicitados são condizentes 

com a solicitação de troca de orientador deferindo ou não o pedido, devendo em 

caso de troca, designar  novo Orientador. 

 

Art. 23 Compete ao Docente  Orientador, em relação ao discente: 

I – Supervisionar o aluno na organização de seu plano de estudos e na preparação 

do seu projeto de dissertação ou tese; 

II – Assistir o aluno em sua formação; 

III – Orientar o aluno sobre a necessidade de realização de cursos, disciplinas, 

atividades ou estágios específicos que forem julgados indispensáveis à sua 

formação profissional, bem como à titulação almejada, com ou sem direito a créditos; 

IV – Assistir o aluno na elaboração da dissertação ou tese; 



 

 

V – Promover a integração do aluno em projeto de pesquisa no curso. 

 
 

CAPÍTULO VIII- DO CURRÍCULO E DAS DISCIPLINAS 

 

Art. 24 Os conteúdos do Programa são agrupados em disciplinas e ministrados sob 

a forma de aulas expositivas, seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos, 

estudos de casos e outros procedimentos didáticos. 

Parágrafo único - Cada disciplina terá carga horária expressa em créditos, 

aprovada pelo Colegiado do Programa, cuja unidade corresponde a 15 horas de 

atividade, independentemente da natureza da disciplina. 

 

Art. 25 O currículo do Curso de Mestrado em Contabilidade compreende 

Disciplinas Obrigatórias e Disciplinas Optativas das duas linhas de pesquisa. 

§ 1º - As Disciplinas Obrigatórias têm por objetivo expor os alunos a um núcleo 

comum de conhecimentos básicos da área de concentração ou das linhas de 

pesquisa do Curso. As Disciplinas Obrigatórias são: Metodologia da Pesquisa 

Científica e Teoria da Contabilidade; 

§ 2º – As Disciplinas Optativas têm por objetivo aprofundar o conhecimento dos 

alunos em temas especializados das respectivas linhas de pesquisa ou de domínios 

conexos. 

§ 3º – O aluno deve integralizar, no mínimo, 24 (vinte e quatro) créditos. Dentre o rol 

de disciplinas a serem cursadas pelo discente, no mínimo 3 créditos, deverá 

pertencer a uma linha de pesquisa diferente daquela em que o discente está 

vinculado a fim de garantir uma formação abrangente que dialogue com as 

diferentes abordagens do PPGCONT. 

§ 4º – As disciplinas ofertadas pelo programa terão carga horária de, 15 (quinze), 30 

(trinta) ou 45 (quarenta e cinco) horas-aula, que corresponde a, respectivamente, 1 

(um), 2 (dois) ou 3 (três) créditos. 

§ 5º – Aproveitamento de disciplinas cursadas em programas de conceito igual ou 

superior ao do PPGCONT contará no máximo 3 (três) créditos por disciplina 

cursada, independente da carga horária ou número de créditos da disciplina cursada 

na instituição de origem. 

 

Art. 26 O currículo do Curso de Doutorado em Contabilidade compreende 

Disciplinas Obrigatórias e Disciplinas Optativas das duas linhas de pesquisa. 

§ 1º – As Disciplinas Obrigatórias têm por objetivo expor os alunos a um núcleo 

comum de conhecimentos da área de concentração e das duas linhas de pesquisa 

do programa. São elas: Epistemologia da Contabilidade e Finanças; Estudos  



 

 

Avançados em  Teoria da Contabilidade. 

§ 2º – As Disciplinas Optativas têm por objetivo aprofundar o conhecimento dos 

alunos em temas especializados das respectivas linhas de pesquisa ou de domínios 

conexos; 

§ 3º – O aluno deve integralizar, no mínimo, 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas. 

Para a integralização do mínimo de 36 créditos de disciplinas, deverá cursar as duas  

Disciplinas Obrigatórias (6 créditos), e mais 30 créditos de Disciplinas Optativas 

e/ou atividades equivalentes a disciplinas. Dentre o rol de disciplinas a serem 

cursadas pelo discente, no mínimo 3 créditos, deverá pertencer a uma linha de 

pesquisa diferente daquela em que o discente está vinculado a fim de garantir uma 

formação abrangente que dialogue com as diferentes abordagens do PPGCONT. 

§ 4º – As disciplinas ofertadas pelo programa terão carga horária de, 15 (quinze), 30 

(trinta) ou 45 (quarenta e cinco) horas-aula, que corresponde a, respectivamente, 1 

(um), 2 (dois) ou 3 (três) créditos. 

§ 5º – Aproveitamento de disciplinas cursadas em programas de conceito igual ou 

superior ao do PPGCONT contará no máximo 3 (três) créditos por disciplina 

cursada, independente da carga horária ou número de créditos da disciplina cursada 

na instituição de origem. 

 

Art. 27 Sob o título “Tópicos Especiais em Contabilidade” o Programa poderá 

oferecer conteúdos específicos, de acordo com a demanda dos alunos, o interesse 

do Programa e do desenvolvimento das linhas de pesquisa do curso. 

 
Art. 28 A disciplina de Estágio Docência, sem direito a créditos, é obrigatória para 
mestrandos e doutorandos, se bolsistas, e optativa para mestrandos e doutorandos 
não bolsistas.  
 
Art. 29 O aluno do mestrado ou doutorado deve obter créditos, além das disciplinas 

de cunho teórico, com Práticas de Pesquisa, por meio de publicação da produção 

científica, durante o período de permanência no Programa, conforme critérios 

estabelecidos em Portaria que apresenta os requisitos para as Práticas de Pesquisa 

Discente em vigência, desde que não ultrapasse a 20% do total de créditos exigidos.   

 

Art. 30 A critério do colegiado do Programa, o aluno poderá ser dispensado de 

cursar disciplinas constantes do currículo, com aproveitamento de créditos, se 

comprovar ter sido aprovado, em disciplinas com  conteúdo equivalente ao oferecido 

em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, recomendado pela CAPES  com o 

mesmo conceito do PPGCONT ou Superior, de Instituição de Ensino Nacional ou em 

Instituição Estrangeira de reconhecido nível acadêmico com validação nacional pelo 

MEC. 

§ 1º - É condição necessária para a dispensa, à apresentação do programa da 



 

 

disciplina cursada, com a indicação do docente responsável, do número de horas-

aula ministradas, da bibliografia recomendada e do desempenho obtido pelo aluno, 

bem como a justificativa aprovada pelo seu orientador. 

§ 2º - Não será reconhecida, para efeito de dispensa de que trata este artigo, a 

aprovação em disciplina cursada há mais de 5 (cinco) anos, contados da data de 

ingresso no PPGCONT. 

§ 3º A dispensa de que trata este artigo não poderá exceder o equivalente a 45 

horas (03 créditos) no mestrado.   

  

§ 4º Os créditos obtidos no Mestrado do PPGCONT poderão ser validados até o limite 

de 24 créditos para o doutorado, desde que os conceitos obtidos nas disciplinas sejam 

“A” ou “B”. 

 

§ 5º As disciplinas cursadas em outros PPGs serão objeto de análise do Colegiado e 

poderão ser contabilizadas para fins de integralização de créditos no Doutorado do 

PPGCONT, limitadas a 50% das disciplinas optativas exigidas.  

I - Para efeitos de apreciação dos pedidos, o Colegiado analisará a similaridade 

de, no mínimo, 75% do conteúdo e o conceito da disciplina deve ser equivalente a 

“A” ou “B”. 

§ 6º - Não será concedida dispensa para as disciplinas obrigatórias. 

 
 
Art. 31 A critério do colegiado do Programa, o aluno poderá cursar disciplinas 

isoladas em outro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, recomendada pela 

CAPES com o mesmo conceito do PPGCONT ou superior, em Instituição de Ensino 

Nacional ou Internacional de reconhecido nível acadêmico com validação nacional 

pelo MEC. 

§ 1º - Para validação dos créditos é necessária a apresentação do programa da 

disciplina cursada, com a indicação do docente responsável, do número de horas-

aula cursada, da bibliografia básica e complementar recomendadas e do 

desempenho obtido pelo aluno, bem como o parecer do orientador. 

§ 2º - Para a validação da disciplina, esta deve ser cursada durante o período em 

que o aluno encontra-se matriculado no Programa de Pós-Graduação em 

Contabilidade. 

§ 3º A validação de créditos não poderá exceder o equivalente a 45 horas (3 

créditos) no mestrado e doutorado.  

 

CAPÍTULO IX - DAS VAGAS, SELEÇÃO E ADMISSÃO NO PROGRAMA 



 

 

 
Art. 32 O número de vagas a ser disponibilizado pelo Programa para cada Curso 

será fixado anualmente pelo colegiado do Programa, em função dos seguintes 

fatores: 

I - Número e categoria de docentes orientadores disponíveis na linha de pesquisa, 

observada a relação estabelecida pela área orientador/orientando; 

II - Espaço físico e infraestrutura de pesquisa. 

 

Art. 33 A seleção para ingresso no curso de Mestrado e no curso de Doutorado será 

conduzida pelas respectivas Comissões de Seleção nomeadas pelo Colegiado, com 

no mínimo 3 (três) membros do corpo Docente Permanente, incluindo o 

Coordenador ou Vice-Coordenador, e ocorrerá, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano, 

obedecendo aos critérios fixados em Edital. 

§ 1º - O processo de avaliação adotado pelo colegiado do Programa deve estar 

informado no edital de seleção. 

§ 2º - As vagas, divulgadas em edital, serão preenchidas pelos candidatos 

habilitados, relacionados em ordem decrescente de média final, na área de 

concentração, na linha de pesquisa ou por orientador, conforme previamente 

definido pelo colegiado no edital de abertura de vagas. 

§ 3º - O Programa destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a servidores da 

UFPR, conforme Resoluções dos Órgãos Colegiados da UFPR. 

§ 4º - A seleção dos candidatos às vagas mencionadas no parágrafo anterior deve 

ser efetuada de forma idêntica à dos demais candidatos. 

§ 5º - Em caso de sobra de vagas destinadas aos servidores, as mesmas devem ser 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados no processo seletivo. 

§ 6º – Estão impedidos de compor Comissões de Seleção para o Mestrado e 

Doutorado nomeadas pelo Colegiado, os Docentes Permanentes, incluindo o 

Coordenador ou Vice-Coordenador que declarem ter algum dos seguintes 

impedimentos: 

(1) ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau com o candidato; (2) estar litigando judicial ou 

administrativamente com o candidato ou respectivo cônjuge ou companheiro; (3) 

possuir amizade ou inimizade notória com o candidato ou com o respectivo cônjuge 

ou companheiro, parentes e afins até o terceiro grau. 

§ 7º – Estão impedidos de compor etapas do processo seletivo para o Mestrado e 

Doutorado nomeadas pelo Colegiado que não preveem sistema blind review, os 

Docentes Permanentes, incluindo o Coordenador ou Vice-Coordenador que 

declarem ter algum dos seguintes impedimentos: 



 

 

(1) ter orientado o candidato em Trabalhos de Conclusão de Curso da Graduação; 

(2) ter orientado o candidato em Trabalhos de Conclusão de Curso da Pós-

graduação (lato e stricto sensu). 

 

Art. 34 Para admissão no Programa, os candidatos brasileiros ou estrangeiros 

devem selecionados por meio de processo instituído pelo colegiado do Programa, 

mediante edital  público, ressalvados os casos de convênios e acordos 

internacionais. 

 

Art. 35  Alunos de Mestrado e de Doutorado deverão realizar teste suficiência em 

língua estrangeira antes da qualificação da dissertação ou tese. 

§ 1º - O teste de suficiência em língua estrangeira para alunos brasileiros poderá ser 

em Inglês ou Espanhol. 

§ 2º - Para alunos estrangeiros o teste de suficiência deverá ser em Português, 

Inglês ou Espanhol, desde que diferente da língua pátria de seu país de origem.  

§ 3º Os testes de suficiência em língua estrangeira poderão ser realizados no  

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPR, em outra Instituição 

Pública ou em Órgãos de Certificação Internacional. 

§ 4º Para ser aprovado no teste de suficiência em língua estrangeira o aluno deverá 

comprovar, no mínimo, 70% de acerto no exame realizado ou apresentar a 

declaração de aprovação pelo órgão em que realizou o exame.  

  

CAPÍTULO X - DA MATRÍCULA E INSCRIÇÕES NAS DISCIPLINAS 

 
Art. 36 O candidato aprovado no processo de seleção deve requerer sua matrícula 

no Programa, à Secretaria do Programa, nos prazos fixados pelo Colegiado e nos 

termos deste Regimento. 

 

Art. 37 O aluno matriculado deve requerer inscrição em disciplinas de acordo com o 

seu plano de estudos e com conhecimento de seu  Orientador. 

 

Art. 38 O aluno poderá solicitar ao colegiado o cancelamento de sua inscrição em 

uma ou mais disciplinas até o final da primeira semana de aula, mediante ciência do 

orientador. 

 

Art. 39 O aluno poderá requerer 02 (dois) trancamentos de matrícula, mediante  



 

 

concordância do orientador e  aprovação  do Colegiado à vista de motivo justo 

devidamente comprovado. 

§ 1º - O aluno só terá direito a requerer trancamento de matrícula após ter concluído 

40% (quarenta) por cento dos créditos em disciplinas necessários para a 

integralização do curso. 

§ 2º - O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo para efeitos de 

prazo máximo para a titulação. 

§ 3º - O período de trancamento de matrícula não poderá exceder 180 (cento e 

oitenta) dias corridos para o Mestrado e 360 (trezentos e sessenta) dias para o 

Doutorado. 

 

Art. 40 Poderão ser aceitas inscrições de alunos oriundos de outros Programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu em disciplinas do Programa, os quais ficarão 

submetidos ao mesmo processo de avaliação dos alunos regulares do Programa. 

 

Art. 41 Mediante aprovação da Coordenação e anuência do docente responsável 

pela respectiva disciplina poderão no curso de Mestrado ser aceitos como alunos 

não regulares, aqueles que não estejam vinculados a nenhum outro curso stricto 

sensu, graduados não vinculados a nenhum outro curso Stricto Sensu; alunos do 

último ano, ou semestre de cursos de graduação da UFPR que têm a recomendação 

do docente orientador de iniciação científica; bolsistas vinculados a projetos de 

pesquisa ou de extensão financiados por agências de fomento. 

§ 1º - O aluno não regular poderá cursar, no máximo, uma disciplina por semestre, 

limitada às disciplinas optativas. 

§ 2º - A decisão de aceitar ou não alunos não regulares será prerrogativa exclusiva 

do docente responsável pela disciplina, o qual também indicará a quantidade 

máxima de alunos não regulares por turma. 

§ 3º - As disciplinas cursadas antes da admissão como aluno regular no Programa 

de Pós-graduação em Contabilidade da UFPR poderão ser validadas pelo colegiado 

do Programa, desde que tenham sido cursadas no máximo até 3 (três) anos antes 

da solicitação de aproveitamento e matricula no Programa. 

§ 4º - O aluno não regular que pretenda passar a aluno regular terá que se submeter 

ao processo seletivo para o ingresso no Programa. 

 

CAPÍTULO XI - DO REGIME ESCOLAR, APROVEITAMENTO E PRAZOS 

 
Art. 42 Considera-se aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas ministradas, excetuados os casos previstos na 



 

 

legislação vigente, desde que requeira ao colegiado do Programa que determinará a 

realização de trabalhos domiciliares. 

Parágrafo único - As faltas ocasionadas por convocação militar e demais motivos 

previstos na legislação vigente serão devidamente avaliadas pelo colegiado do 

Programa. 

 

Art. 43 Nas disciplinas, o aproveitamento dos alunos será avaliado por meio de 

provas, trabalhos escolares e seminários e será expresso de acordo com os 

seguintes conceitos para aprovação e efeito acadêmico: 

I - Conceito “A” - “Excelente” - corresponde à nota de “90 a 100” 

II - Conceito “B”, equivalente a “Muito Bom” - corresponde à nota de 

“80 a 89” III - Conceito “C”, equivalente  a “Bom” - corresponde à 

nota de “70  a  79” 

IV - Conceito “D”, equivalente a “Insuficiente” - corresponde à nota inferior a 70. 

§ 1º - Será considerado aprovado nas disciplinas o aluno que lograr os conceitos A, B 
ou C. 

§ 2º - O docente responsável pela disciplina terá o prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados da conclusão das aulas regulares, para comunicar os conceitos 

obtidos pelos alunos. Os prazos definidos para entrega de trabalhos e outras 

atividades serão computados neste prazo. 

§ 3º - Todos os conceitos obtidos pelo aluno deverão constar do histórico escolar. 

§ 4º - O aluno poderá requerer revisão da avaliação no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos após a publicação dos resultados na plataforma SIGA. 

§ 5º - As metodologias de avaliação das disciplinas poderão utilizar critérios 

diferenciados para atribuição de notas, sendo vedada a exigência de artigos 

completos. 

 

Art. 44 O aluno poderá ter até 1 (um) conceito D em seu histórico escolar. Se o 

limite indicado for ultrapassado, o aluno será automaticamente desligado do 

Programa. 

Parágrafo Único.  A reprovação em disciplina obrigatória exige que o aluno a curse 

novamente para a sua aprovação, respeitando o caput deste artigo. 

 

Art. 45 O prazo de duração do curso de Mestrado não deverá exceder 24 (vinte e 

quatro) meses e o prazo de duração do curso de Doutorado não deverá exceder 48 

meses (quarenta e oito meses), incluído o período de elaboração e defesa da 

dissertação ou da tese, respectivamente. 



 

 

§ 1º – O prazo mínimo para a conclusão do Mestrado e Doutorado não poderá ser 

inferior a 12 e 24 meses, respectivamente. 

§ 2º – O prazo para conclusão do curso de Mestrado e de Doutorado poderá ser 

prorrogado pelo colegiado por, no máximo 6 (seis) meses, à vista de justificativa 

apresentada pelo aluno e aprovada pelo orientador, ressalvados os casos previstos 

lei. 

§ 3º – Para solicitação de prorrogação de prazo para conclusão do Curso, o 

requerente deverá encaminhar Ofício  à Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em Contabilidade constando detalhadamente a justificativa e o Plano de Trabalho 

com cronograma, para análise do Colegiado.  

§ 4º – A prorrogação mencionada no parágrafo anterior não poderá ser aplicada nos 

casos de alunos que já tiveram suas matrículas trancadas. 

§ 5º – O descumprimento dos limites de prazos definidos neste artigo implicará no 

desligamento do aluno, por ato do colegiado. 

 

Art. 46 Os desligamentos do Programa serão comunicados  formalmente ao aluno e 

ao orientador por meio de correspondência datada e assinada pelo Coordenador do 

Programa, valendo para este fim o Aviso de Recebimento (AR) de carta enviada pelo 

correio, com detalhamento do documento enviado. 

 

Art. 47 Em caso de suspeita ou denúncia de plágio e/ou outras atitudes 

consideradas antiéticas na pesquisa envolvendo alunos e professores do 

PPGCONT, será constituído uma Comissão composta por membros do Colegiado 

do PPGCONT para averiguação dos fatos. A comissão ficará responsável por 

elaborar um parecer consubstanciado para constatar ou não a veracidade da 

denúncia e recomendar ao Colegiado do Programa as ações corretivas ou 

encaminhamento de processo aos órgãos competentes da UFPR. 

 

Art. 48 O Colegiado do PPGCONT recomenda fortemente que todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos sejam protocoladas e aprovadas no Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFPR, sendo o orientador e o orientando integralmente responsáveis 

pelo não atendimento dessa recomendação. 

 

CAPÍTULO XII - DO ESTÁGIO DOCÊNCIA, PROJETO E DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO E TESE DE DOUTORADO 

 

Art. 49 O Estágio Docência constituirá disciplina do currículo do Programa, tendo 

caráter obrigatório para os alunos durante a vigência de bolsas de estudos, segundo 

exigências dos órgãos de fomento, e caráter optativo para os demais. 



 

 

§ 1º - Por se tratar de atividade curricular, a participação dos alunos de pós-

graduação no Estágio Docência não confere créditos, não cria vínculo empregatício 

e nem será remunerado. 

§ 2º - O requerimento de matrícula em Estágio Docência deverá ser acompanhado 

de um plano de trabalho elaborado, em conjunto com o docente responsável pela 

disciplina, em que o aluno irá atuar, com o aval de seu  orientador. 

§ 3º - Caberá ao docente responsável pela disciplina, acompanhar, orientar e avaliar 

o estagiário, emitindo um parecer sobre o seu desempenho e recomendando (ou 

não) ao colegiado do Programa a sua aprovação ao término das atividades da 

disciplina. 

§ 4º - É vedado aos alunos matriculados na disciplina de Estágio Docência assumir a 

totalidade das atividades de ensino, ou realizar avaliação nas disciplinas às quais 

estiverem vinculados ou atuarem sem supervisão docente ou conferirem notas aos 

alunos. 

 

 

CAPÍTULO XIII – DA QUALIFICAÇÃO E DEFESA  

 

Art. 50 - As dissertações de mestrado deverão ser apresentadas em formato 

tradicional e as teses de doutorado poderão ser apresentadas em formato tradicional 

ou de artigos. Em ambos os casos os trabalhos deverão ser apresentados de acordo 

com as normas técnicas da American Psychological Association - APA e podem ser 

redigidos em português, inglês ou espanhol. 

§ 1º Para teses de doutorado, em formato de artigo, exige-se, no mínimo, três artigos; 

§ 2º A tese em formato de artigos deve conter um capítulo introdutório com o 

propósito de anunciar a ideia central e/ou tese, a questão de pesquisa, os objetivos e 

as justificativas norteadoras do estudo; além de especificar como os artigos se 

articularão com a estrutura da tese. 

§ 3º O título e o resumo devem necessariamente ser redigidos nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola. 

 

Art. 51 – Os Projetos de Dissertação e Tese deverão ser qualificados em sessão 

pública e consistirá na apresentação do trabalho pelo candidato, seguida de 

arguição de banca de qualificação.  

§ 1º A banca de qualificação do Projeto de Dissertação será composta pelo 

Orientador e preferencialmente, por um Docente vinculado ao Grupo de Pesquisa 

que o aluno pertence.  

§ 2º A banca de qualificação do Projeto de Tese será composta pelo Orientador e 

preferencialmente, um Docente vinculado ao Grupo de Pesquisa que o aluno 



 

 

pertence e um Docente do PPGCONT.  

§ 3º - O Projeto de Dissertação e Tese deverão conter obrigatoriamente: a) 

introdução, justificativa do estudo, b) objetivos, com definição e delimitação clara do 

objeto de estudo; c) breve referencial teórico; d) detalhamento da metodologia a ser 

empregada; e) cronograma das atividades; f) referências bibliográficas. 

§ 4º - O Projeto de Dissertação e Tese poderá ser reapresentado por indicação da 

Banca Examinadora ou por iniciativa do aluno.   

§ 5º - A recomendação para da defesa do Projeto de Dissertação é de ocorrer até o 

final do terceiro semestre do mestrado e para da defesa do Projeto de Tese é de 

ocorrer até o final do quarto semestre do doutorado.   

 

Art. 52 Para qualificar a dissertação o aluno deve cumprir os seguintes requisitos:  

I - Ter concluído os créditos. 

I - Ter aprovado o Projeto de Dissertação em banca;  

III - Ter assistido a 3 (três) Bancas de Qualificação de Dissertação. 

IV - Ter assistido a 3 (três) Bancas de Defesa de Dissertação. 

V - Apresentar comprovante de aprovação do exame de suficiência em língua 

estrangeira.  

§ 1º - O aluno requererá, até 3 (três) meses antes do término de seu prazo para 

conclusão do curso, a qualificação da dissertação de mestrado à coordenação do 

Programa. 

§ 2º - A sessão de qualificação pública da dissertação consistirá na apresentação do 

trabalho pelo candidato, seguida de arguição pela banca de qualificação. O 

candidato terá até 20 (vinte) minutos para apresentação. 

§ 3º - O aluno pode ser aprovado, aprovado com as modificações sugeridas ou 

reprovado. Em caso de reprovação, o aluno terá direito a repetir o exame num prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, obedecido sempre o prazo máximo de conclusão do 

curso, e em caso de nova reprovação, o aluno será desligado do curso. 

§ 4º - Deverá ser lavrada uma ata da realização do exame de qualificação da 
dissertação. 

 
 
Art. 53 Para qualificar a Tese o aluno deve cumprir os seguintes requisitos:  

I – Ter concluído os créditos. 

II - Ter qualificado o Projeto de Tese 

III - Ter assistido a 6 (seis) Bancas de Qualificação de Dissertação ou Tese. 

IV -  Ter assistido a 6 (seis) Bancas de Defesa de Dissertação ou Tese 



 

 

V - Apresentar comprovante de aprovação do exame de suficiência em língua 

estrangeira.  

§ 1º - O aluno requererá, até 12 (doze) meses antes do término de seu prazo para 

conclusão do curso, a qualificação da tese de doutorado à Coordenação. 

§ 2º - A sessão pública de qualificação da tese consistirá na apresentação do 

trabalho pelo candidato, seguida de arguição pela banca de qualificação . O 

candidato terá até 20 (vinte) minutos para apresentação. 

§ 3º - O aluno pode ser aprovado, aprovado com as modificações sugeridas ou 

reprovado. Em caso de reprovação, o aluno terá direito a repetir o exame num prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, obedecido sempre o prazo máximo de conclusão do 

curso, e em caso de nova reprovação, o aluno será desligado do curso. 

§ 4º - Deverá ser lavrada uma ata da realização do exame de qualificação da tese. 

 
 
Art. 54 O aluno deve requerer a defesa da dissertação ou da tese até, no máximo, 

30 (trinta) dias antes do término de seu prazo para conclusão do curso de mestrado 

e do doutorado. 

§ 1º - Para a defesa da tese, além dos requisitos da qualificação, o doutorando 

deverá ter o aceite de publicação de pelo menos um artigo em periódico, no mínimo 

B2, no estrato Qualis da CAPES, em parceria com pelo menos um membro do 

Programa. 

§ 2º - A sessão pública de defesa consistirá na apresentação do trabalho pelo 

candidato, seguida de arguição pela banca examinadora. O candidato terá até 20 

(vinte) minutos para apresentação. 

§ 3º - Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese, decidindo pela aprovação, 
ou reprovação. 

§ 4º - Em caso de reprovação, o aluno terá direito a repetir a defesa num prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, obedecido sempre o prazo máximo de conclusão do 

curso, e em caso de nova reprovação, o aluno será desligado do curso. 

§ 5º – A ata da sessão pública da defesa de dissertação ou da tese de doutorado 

indicará apenas a condição de aprovado ou reprovado, sem menção a nota, 

conceito ou distinção. 

 

CAPÍTULO XIV - DA BANCA EXAMINADORA 

 
Art. 55 A banca examinadora de mestrado será composta por, no mínimo, 2 (dois) e 

no máximo 3 (três) examinadores titulares além do orientador e 1 (um) suplente e a 

banca examinadora de doutorado será composta por, no mínimo, 3 (três) e no 



 

 

máximo 5 (cinco) examinadores titulares, além do orientador e 1 (um) suplente.  

§ 1º - Todos os examinadores deverão apresentar a titulação de doutor.   

§ 2º - Pelo menos 01 (um) dos integrantes da banca examinadora para o mestrado e 

para o doutorado deverá ser Professor Permanente do Programa. 

§ 3º - Pelo menos 01 (um) dos integrantes da banca examinadora para o mestrado 

deverá ser externo ao Programa. 

§ 4º - Pelo menos 01 (um) dos integrantes da banca examinadora para o doutorado 

deve ser externo ao Programa e 01 (um) externo à UFPR. 

§ 5º - Cabe ao aluno a função de defender o estudo realizado e ao orientador atuar  

como presidente da banca examinadora.  

§ 6º - O orientador não tem direito a voto.  

§ 7º - Em caso de discordância entre os avaliadores prevalecerá a avaliação do 

membro externo ao PPG nos casos de defesa de dissertação e do membro externo 

à UFPR nos casos de defesa de tese. 

§ 8º - Para as qualificações e defesas de Mestrado, um único examinador poderá 

participar de forma não presencial. Para as qualificações e defesas de Doutorado, 

até dois examinadores poderão participar de forma não presencial. 

 

Art. 56 A contar da aprovação da dissertação ou da tese pela banca examinadora, o 

aluno terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias para entregar, na secretaria do 

Programa, o exemplar definitivo do trabalho em formato PDF. 

§ 1º - O orientador é responsável pela verificação da incorporação, pelo aluno, das 

correções determinadas pela Banca Examinadora na versão final da dissertação e 

da tese. 

§ 2º - O Colegiado poderá acolher um único pedido de prorrogação do prazo de 

entrega da versão final, o qual não excederá o prazo de 90 dias. 

§ 3º - O não atendimento dos prazos definidos neste artigo torna o rito de defesa 

sem efeito, implicando na perda do direito ao diploma pretendido. 

 

CAPÍTULO XV - DAS TITULAÇÕES E DIPLOMAS 

 

Art. 57 O título outorgado ao aluno de mestrado será o de Mestre em 

Contabilidade e o título outorgado ao aluno de doutorado será o de Doutor em 

Contabilidade. 

 

Art. 58Para obtenção do diploma e, consequentemente, do grau de Mestre, o aluno 



 

 

deverá ter cumprido, no prazo permitido, as seguintes exigências. 

I - Obtenção de no mínimo 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas;  

II - Aprovação de sua dissertação no Rito de Defesa;  

III - Comprovação de ter submetido pelo menos um artigo originado da dissertação 

para publicação em revista técnico-científica que apresente classificação em estrato 

superior de qualidade Qualis/CAPES, em coautoria com seu orientador. 

 

Art. 59 Para obtenção do diploma e, consequentemente, do grau de Doutor, o aluno 

deverá ter cumprido, no prazo permitido, as seguintes exigências. 

I - Obtenção de no mínimo 36 (trinta e seis) créditos em disciplinas e/ou atividades 

equivalentes a disciplinas conforme previsto neste regimento; 

II - Aprovação de sua tese no Rito de Defesa; 

III - Comprovação de ter submetido pelo menos dois  artigos originados  da tese para 

publicação em periódico do Qualis CAPES classificados em estrato superior de 

qualidade , em coautoria com seu orientador. 

 

Art. 60 Para a expedição de diploma de mestre ou de doutor, depois de cumpridas 

as exigências regimentais, a secretaria do Programa abrirá processo no sistema 

administrativo informatizado da UFPR, para remeter à Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação com os documentos exigidos pelo Serviço de Registro de Diplomas. 

 

CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 61 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Contabilidade ou, conforme a natureza do assunto, pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa observando- se as normas legais e regimentais vigentes da 

UFPR. 

 

Art. 62 Este regimento foi aprovado na 115ª Reunião do Colegiado do Programa 

de Pós-graduação em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná, 

realizada em 16 de dezembro de 2020 e entra em vigor a partir de 17 de dezembro 

de 2020. 

 

Curitiba, 16 de dezembro de 2020. 

 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Contabilidade da UFPR 



 

 

 
 


