
MESTRADO PROFISSIONAL
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS



A FUCAPE

Criada em 2000, a FUCAPE Business School vive uma trajetória de sucesso e de
reconhecimento contínuo. A Instituição possui cursos de Graduação, MBAs,
Mestrados e Doutorados, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e
Economia.

A FUCAPE é avaliada, desde 2010, com a nota máxima pelo MEC e, neste ranking,
está classificada entre as dez melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do
País. Além disso, em 2017, o curso de graduação em Economia foi classificado
como o melhor do Brasil pelo CPC/MEC.

No que se refere à gestão, a FUCAPE conquistou a categoria Ouro (máxima) por
três edições consecutivas, no Prêmio Qualidade Espírito Santo – PQES e alcançou
o reconhecimento máximo nacional de Melhores em Gestão®, pela Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ), por ser uma empresa que preza pela qualidade em
seus processos e pela sua gestão.



CONQUISTAS FUCAPE

MELHOR DO BRASIL – ECONOMIA
ENTRE AS 10 MELHORES DO PAÍS
NOTA MÁXIMA NO MEC

2 OUROS CONSECUTIVOS NO PRÊMIO QUALIDADE ESPÍRITO SANTO

RECONHECIMENTO MÁXIMO NACIONAL DE MELHORES EM GESTÃO®
PELA FNQ (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE).

PROJETO FUCAPE 120% SUSTENTÁVEL CONQUISTA O 1º LUGAR NO
RANKING DOS MELHORES DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL BRASILEIRA -
BENCHMARKING BRASIL 2018
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2018



A FUCAPE

A FUCAPE é uma instituição de padrão internacional e tornou-se um centro de
pesquisa respeitado nacional e internacionalmente, com cursos de destaque entre
os melhores do País.

MISSÃO
Fomentar e multiplicar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento
humano e a transformação social e ética.

VISÃO
Ser um centro de referência de pesquisa, ensino e ética na área de negócios.

VALORES
Ética, Equidade e Compromisso Social. Excelência, Eficiência e Eficácia. Economia de
Mercado, Corresponsabilidade e Democracia.



A FUCAPE NO BRASIL



CARTELA DE CURSOS

GRADUAÇÃO
Administração (ES)
Contador Global (ES)
Economia (ES)

PÓS-GRADUAÇÃO
Especialização Latu-Sensu

MBAs nas Áreas de Finanças
MBAs nas Áreas de Negócios
MBAs nas Áreas de Pessoas

PÓS-GRADUAÇÃO
Especialização Stricto-Sensu
Mestrados
Doutorados



O CURSO

O Programa de Mestrado em Ciências Contábeis, reconhecido pela CAPES por meio da Portaria nº 524,

de 29 de Abril de 2008, é o único da área com nota máxima (nota 5) no Brasil pela CAPES/MEC.

Linhas de Pesquisa.

CONTABILIDADE GERENCIAL
Visa estudar como a informação contábil é utilizada pelos gestores das organizações (usuários internos) 
nos mecanismos de avaliação de desempenho, motivação e controle, além dos estudos relacionados com 
o planejamento tributário.

FINANÇAS E MERCADO FINANCEIRO
Objetiva discutir temas que compõem o mainstream moderno em finanças [finanças corporativas, 
precificação de ativos, governança corporativa, economia da evidenciação, volatilidade e avaliação de 
empresas], com base em informações contábeis.



O CURSO

Idealizado com base na abordagem cognitiva do conhecimento, ou seja, sedimentado na relação 
intensa entre sujeito e objeto, o Mestrado Profissional em Ciências Contábeis da FUCAPE visa formar 
profissionais em sintonia com a realidade do mercado e com os atuais cenários competitivos, via 
associação de ensino, pesquisa e aplicação profissional.

Portanto, o curso é destinado a profissionais com capacidade de análise e reflexão direcionadas ao 
desenvolvimento e implantação de novos processos organizacionais, por meio de aplicações de 
técnicas quantitativas e qualitativas, voltados, principalmente, para as áreas de contabilidade e 
finanças.

Objetivos Específicos

•A formação de profissionais de alto nível, capacitados para o enfrentamento de problemas 
complexos, suportado por consistente base científica, no âmbito da Ciência Contábil;

•A promoção de estudos avançados e sistemáticos na área das Ciências Contábeis, com ênfase em 
Finanças, Gestão Empresarial e Pública;

•O estímulo e a orientação de pesquisas, individuais ou em grupo, de modo que contribuam para o 
desenvolvimento das Ciências Contábeis e para a difusão desses conhecimentos profissionais.



COORDENADOR

PROF. DR. VALCEMIRO NOSSA

O coordenador está à disposição para reuniões pré-agendadas.

Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP.

Professor, Pesquisador e Fundador da FUCAPE Business School. Faz

parte do Comitê Executivo da ANPCONT – Associação Nacional da

Pós-Graduação em Ciências Contábeis e é membro do Grupo de

Experts em Padrões de Contabilidade Internacional (ISAR), órgão

ligado à área de Negócios e Desenvolvimento da ONU. Eleito o 5º

maior pesquisador em Contabilidade no Brasil e Coordenador do

Prêmio Excelência Acadêmica de Monografias.



O PROGRAMA



O PROGRAMA



O PROGRAMA



Processo Seletivo

SELEÇÃO [Para participar do processo seletivo é necessário efetuar inscrição através do link e o 

pagamento da taxa de inscrição.]

http://qselecao.fucape.br/concurso.aspx?cod_concurso=5775

1ª etapa: Análise de Currículo e apresentação de documentos.

O currículo e os documentos abaixo relacionados deverão ser enviados por e-mail para 

coordenação de processo seletivo, em formato digital (e-mail):

• Cédula de Identidade; 

• CPF; 

• Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso;

• Certidão de Nascimento ou Casamento;

• Histórico Escolar do Curso de Graduação;

• Comprovante de Residência;

• Certificado de Reservista (homens);

• Fotografia 3x4 - recente;

• Outros documentos e certificados que considere relevante para a análise;

• Cópia do resultado do Teste Anpad*.

* Candidatos que não possuem Teste Anpad deverão realizar prova aplicada pela Fucape.

http://qselecao.fucape.br/concurso.aspx?cod_concurso=5775


• 2ª Etapa: Prova Objetiva com 20 questões com alternativas de múltipla escolha,  cuja 
bibliografia segue abaixo. 

A Prova deverá acontecer no dia 17/04/19 – 15h

CRC/AM -Rua dos Japoneses, nº 27 - Parque 10 - CEP 69054-650 - Manaus - AM 

Bibliografia

Contabilidade Geral e Contabilidade Societária: 

- Principais definições dos elementos patrimoniais e de resultado (ativo, passivo, despesa e 
receita);

- Características qualitativas da informação contábil; 

- Apresentação das Demonstrações Contábeis; 

- Ativos financeiros; 

- Ativos não-financeiros: imobilizado, intangível e propriedades para investimento; 

- Contabilidade aplicada a investimentos em outras entidades (coligadas e controladas); 

- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 

- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 

- Reconhecimento de Receitas;

- Redução ao valor recuperável de ativos. 

Processo Seletivo



Processo Seletivo

Bibliografia (continuação):

- Leis 6.404/1976 e 11.638/2007; 
- Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis: 00 (NBC 
TG ESTRUTURA CONCEITUAL), 01 (NBC TG 01 (R3)), 03(NBC TG 03 (R3)), 06 (NBC TG 
06 (R2)), 09 (NBC TG 09), 15 (NBC TG 15 (R3)), 27 (NBC TG 27 (R3)), 25 (NBC TG 25 
(R1)), 26 (NBC TG 26 (R4)), 28 (NBC TG 28 (R3)), 30 (NBC TG 30), 36 (NBC TG 36 (R3)) 
e 38 (NBC TG 38 (R3)). 

Contabilidade de Custos: 
- Custos e suas diferentes classificações; 
- Métodos e sistemas de custeio; 
- Custo fixo, lucro e margem de contribuição; 
- Relação custo/volume/lucro; 
- Gestão estratégica de custos. 

Bibliografia: - Martins, E. 2003. Contabilidade de Custos. 6ª ed. São Paulo: Atlas.



* Teste Anpad
O teste aplicado pela Anpad - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração, consiste em provas de Raciocínio Lógico, Raciocínio Quantitativo, 
Raciocínio Analítico, Português e Inglês. É amplamente utilizado em programas de 
pós-graduação stricto sensu, e pode ser utilizado no programa de Mestrado 
Profissional da FUCAPE como substituto da prova objetiva. 

A utilização do Teste Anpad não prevê isenção no exame de 
proficiência da língua inglesa realizado no decorrer do 
Mestrado.

Processo Seletivo



3ª Etapa: Entrevista com a Comissão de Pós-Graduação|CPG

Serão entrevistados os primeiros 30 primeiros colocados considerando o resultado da prova e mais 
05 suplentes.

A entrevista será marcada pelo Setor de Coordenação de Processos Seletivos da Instituição, 
somente após o envio da documentação necessária para a 1ª etapa [Análise de Currículo].

A entrevista será agendada posteriormente.

É imprescindível que o candidato tenha entregue todos os documentos relacionados.

Os candidatos que não comparecerem à entrevista serão automaticamente 
eliminados.

Processo Seletivo



Resultado
Os candidatos serão avisados do resultado do processo por e-mail no dia 18/04/2019 às 9h.

Matrícula
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula até 20/04/2019 data limite estabelecida 
pela Comissão de Pós-Graduação|CPG. Caso contrário, serão substituídos pelos suplentes. 

Na ocasião da matrícula, deverão ser apresentados os documentos originais ou cópias autenticadas 
para conferência de:

• Diploma e Histórico da Graduação.

Aula Inaugural: à definir

Resultado



Informações Adicionais

Duração: Mínimo de 18 meses e máximo de 30 meses.

Créditos:
Matérias Obrigatórias e Eletivas: 48 créditos
Dissertação: 24 créditos

Dias e Horários*:
Sextas-feiras (18h30 às 22h30 ) e sábados (08h às 11h55 e 14h00 às 17h55), quinzenalmente*
*Poderão ocorrer alterações nos dias, em função de feriados ou disponibilidade de horários de 
professores.

Vagas: 25 (vinte e cinco) para todo o programa de Mestrado em Ciências Contábeis, 
distribuídas entre todas as áreas de estudo.



Investimento



Amanda Santos

amanda@fucape.br
Contatos: (16) 98121-7921 | (21) 
99982-2088


