
PROGRAMA DE PÓS

DADOS DA DISCIPLINA 
Tipo de disciplina: ( x ) Normal    (   )  Estágio Docência  (  )  Tese/Dissertação
Nome da Disciplina: Pesquisa Contemporânea em
Periodicidade de oferecimento da disciplina:  ( 
Ano/Período de oferta da disciplina
 

CARGA HORÁRIA (Art. 35 da Res. 05/CUn/2010)

Horas-aula total: 60    
Carga horária teórica: 

 (1 crédito = CH 15) 
Nível a ser oferecida: 
(  )  Mestrado    ( x )  Doutorado  (  )  Mestrado e Doutorado
Tipo de Disciplina (Art. 33 da Res. 05/CUn/2010)

Mestrado:  (  )  Eletiva  -   (  ) 
 

DOCENTE RESPONSÁVEL
 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Área de Concentração: Controladoria e Governança
Linha de Pesquisa: Controle de Gestão e Avaliação de Desempenho
                              Contabilidade Financeira e Pesquisa em 
 

OBJETIVOS 
a) Conhecimento - propiciar 

academicamente modelos, padrões e metodologias relacionadas com a Contabilidade e o 
ambiente das organizações

b) Habilidades - desenvolver capacidades 
arte dos estudos em Contabilidade desenvolvidos no Brasil e no mundo

c) Atitudes - motivar o aluno a
para posterior divulgação em eventos e periódicos de alto impacto da área

 

EMENTA  
Discussão e produção de pesquisa relevante e contemporânea em 
crítica de tópicos emergentes e de como a 
desenvolvimento teórico-prático do mercado, das organizações e da sociedade. Relações 
entre a base teórica da 
modelagem das hipóteses, as questões de pesq
interpretações.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Pesquisa e educação em contabilidade, profissão, mercado e métodos de ensino em 

contabilidade. 
2. Pesquisa em contabilidade e sua relação com economia e finanças
3. Pesquisa em contabilidade e sua relação com psicologia, sociologia e outras áreas

temas emergentes. 
4. Pesquisa em contabilidade e 

emergentes. 
5. Pesquisa em contabilidade financeira 

particularidades. 
6. Pesquisa em auditoria, julgamento, controle e 
7. Metodologias: modelagem estatístic
8. Metodologias e problemas: 
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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 
 

) Normal    (   )  Estágio Docência  (  )  Tese/Dissertação
Pesquisa Contemporânea em Contabilidade 

Periodicidade de oferecimento da disciplina:  ( x )  Anual   (  ) Semestral  (   ) Esporádica  
ta da disciplina:  Trimestre 

(Art. 35 da Res. 05/CUn/2010) 

Número de crédito total: 4 
Carga horária de pesquisa:  

(1 crédito = CH 15) 
Carga horária teórico

(2 crédito

)  Doutorado  (  )  Mestrado e Doutorado 
(Art. 33 da Res. 05/CUn/2010) 

 Obrigatória Doutorado:  (   )  Eletiva  -   ( 

DOCENTE RESPONSÁVEL  (Art. 33, § 2º da Res. 05/CUn/2010):   

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO/LINHA DE PESQUISA  
Controladoria e Governança 

Controle de Gestão e Avaliação de Desempenho 
Contabilidade Financeira e Pesquisa em Contabilidade

propiciar ao aluno capacidade intelectual para que possa compreender 
academicamente modelos, padrões e metodologias relacionadas com a Contabilidade e o 
ambiente das organizações; 

desenvolver capacidades e habilidades teórico-críticas sobre o estado da 
arte dos estudos em Contabilidade desenvolvidos no Brasil e no mundo

motivar o aluno a realizar estudos, de forma crítica, e desenvolver pesquisas 
terior divulgação em eventos e periódicos de alto impacto da área

Discussão e produção de pesquisa relevante e contemporânea em C
de tópicos emergentes e de como a Contabilidade poderia contribuir para o 

prático do mercado, das organizações e da sociedade. Relações 
base teórica da Contabilidade (financeira e gerencial) e 

modelagem das hipóteses, as questões de pesquisa, as metodologias, os resultados e 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
esquisa e educação em contabilidade, profissão, mercado e métodos de ensino em 

esquisa em contabilidade e sua relação com economia e finanças
esquisa em contabilidade e sua relação com psicologia, sociologia e outras áreas

esquisa em contabilidade e organizações nacionais e internacionais

esquisa em contabilidade financeira versus contabilidade gerencial: características e 

esquisa em auditoria, julgamento, controle e riscos: temas emergentes
etodologias: modelagem estatística e deficiências metodológicas:
etodologias e problemas: pesquisa qualitativa versus pesquisa 
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) Normal    (   )  Estágio Docência  (  )  Tese/Dissertação 

) Semestral  (   ) Esporádica   

Carga horária teórico-empírica:  
créditos = CH 30) 

( x ) Obrigatória 

Contabilidade 

capacidade intelectual para que possa compreender 
academicamente modelos, padrões e metodologias relacionadas com a Contabilidade e o 

críticas sobre o estado da 
arte dos estudos em Contabilidade desenvolvidos no Brasil e no mundo; e 

realizar estudos, de forma crítica, e desenvolver pesquisas 
terior divulgação em eventos e periódicos de alto impacto da área. 

Contabilidade. Análise 
ontabilidade poderia contribuir para o 

prático do mercado, das organizações e da sociedade. Relações 
 outras disciplinas, a 

uisa, as metodologias, os resultados e suas 

esquisa e educação em contabilidade, profissão, mercado e métodos de ensino em 

esquisa em contabilidade e sua relação com economia e finanças: temas emergentes. 
esquisa em contabilidade e sua relação com psicologia, sociologia e outras áreas: 

nizações nacionais e internacionais: temas 

contabilidade gerencial: características e 

temas emergentes.  
metodológicas: temas emergentes. 

pesquisa quantitativa: temas 
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emergentes. 
9. Bancos de dados e experimentação em contabilidade finance

emergentes. 
10. Motivação dos estudos em contabilidade: hipóteses, resultados 

emergentes. 
11. Revistas, eventos, publicação, impactos, divulgação científica, plágio, retratação
12. Replicação, originalidade e criatividade em 
 

METODOLOGIA  
Seminários com incentivo
contemporâneos de contabilidade. Análise de questões e
pesquisadores. Realização de l
 

FORMA DE AVALIAÇÃO 
Leitura, análise, interpretação dos textos e resolução 
seminários e participação efetiva nos debates
embasamento teórico (25
doutorado totalmente distinta do seu projeto 
método (20%). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DEFOND, M. L.; ZHANG, 
and Economics, v. 58, n. 2

DYCKMAN, T. R.; ZEFF, 
articles in accounting. Accounting Horizons

EL GHOUL, S.; GUEDHAMI, O.
the importance of auditor choice to corporate de
Research, v. 33, Summer, p.

EVANS, J. H.; FENG, M.; HOFFMAN,
to consider when self-assessing your empirical accounting research. 
Accounting Research, v. 

LENNOX, C. S.; FRANCIS,
Accounting Review, v. 87

MALMI, T. Managerialist studies in management accounting: 1990
Accounting Research, v. 

MELNYK, S. A.; BITITCI, U.
measurement and management fit for the future? 
25, n. 2, p. 173-186, 2014. 

SHIPMAN, J. E.; SWANQUIST,
accounting research. The Accounting Review

PINNUCK, M.; SHEKHAR, C
Accounting, Organizations and Society

VOSSELMAN, E.; MEER-KOOISTRA, J. Accounting for control and trust building in interfirm 
transactional relationships. 
2009.   
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBRECHT, W. S.; SACK,
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ancos de dados e experimentação em contabilidade financeira e gerencial

Motivação dos estudos em contabilidade: hipóteses, resultados 

entos, publicação, impactos, divulgação científica, plágio, retratação
eplicação, originalidade e criatividade em contabilidade: temas emergentes

com incentivo para a intervenção crítica nos debates. 
contabilidade. Análise de questões e problemas enfrentados pelos 

Realização de leituras, análises críticas e apresentações antes de cada aula.

FORMA DE AVALIAÇÃO  
Leitura, análise, interpretação dos textos e resolução das tarefas (30
seminários e participação efetiva nos debates (25%); defesa de pontos de vista com 

25%); proposta criativa, objetiva e convincente de uma tese de 
doutorado totalmente distinta do seu projeto inicial - introdução, motivação, problema e 

 

, J. A review of archival auditing research. Journal of Accounting 
2-3, p. 275-326, 2014.  

, S. A. Some methodological deficiencies in empirical research 
Accounting Horizons, v. 28, p. 695-712, 2014. 
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the importance of auditor choice to corporate debt maturity. Contemporary Accounting 

, p. 718-751, 2016. 

HOFFMAN, V. B.; MOSER, D. V.; VAN DER STEDE
assessing your empirical accounting research. 
 32, Fall, p. 1162-1192, 2015. 

FRANCIS, J. R.; WANG, Z. Selection models in accounting research. 
87, p. 589-616, 2012. 

, T. Managerialist studies in management accounting: 1990
v. 31, p. 31-44, 2016.  

BITITCI, U.; PLATTS, K.; TOBIAS, J.; ANDERSEN
measurement and management fit for the future? Management Accounting Research

.  

SWANQUIST, Q. T.; WHITED, R. L. Propensity score matching in 
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SHEKHAR, C. The profit versus loss heuristic and firm financing decisions. 
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KOOISTRA, J. Accounting for control and trust building in interfirm 
transactional relationships. Accounting, Organizations and Society, v. 
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ra e gerencial: temas 

Motivação dos estudos em contabilidade: hipóteses, resultados e conclusões: temas 

entos, publicação, impactos, divulgação científica, plágio, retratação. 
temas emergentes. 

 Discussão de temas 
roblemas enfrentados pelos 

, análises críticas e apresentações antes de cada aula. 

30%); apresentações de 
de pontos de vista com 

proposta criativa, objetiva e convincente de uma tese de 
motivação, problema e 

Journal of Accounting 

Some methodological deficiencies in empirical research 
 

S. Cross-country evidence on 
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assessing your empirical accounting research. Contemporary 

Z. Selection models in accounting research. The 
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ANDERSEN, B. Is performance 
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, 2013. 
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TUTTLE, B.; DILLARD, J. Beyond competition: Institutional isomorphism in US accounting 
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, J. Beyond competition: Institutional isomorphism in US accounting 
Accounting Horizons, v. 21, n. 4, p. 387-409, 2007. 

GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE     
 

4 
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