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 Melhores Dissertações do PPGC/UFSC - Edição 2020 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) torna pública a abertura de 
inscrições para seleção das Melhores Dissertações do PPGC/UFSC - Edição 2020, 
por linha de pesquisa, defendidas em 2019. 
  
1 DISPOSIÇÕES INICIAIS  

1.1 Os prêmios de Melhor Dissertação da Linha de Pesquisa Controle de Gestão e 
Avaliação de Desempenho e Melhor Dissertação da Linha de Pesquisa 
Contabilidade Financeira e Pesquisa em Contabilidade do PPGC/UFSC - Edição 
2020 serão outorgados para as melhores dissertações defendidas em 2019.  

1.2 As dissertações de mestrado, para concorrerem a um dos dois Prêmios, devem, 
necessária e obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios de elegibilidade: 
i. Estarem registradas na Plataforma Sucupira da CAPES; 
ii. Terem sido defendidas em 2019; 
iii. Terem sido defendidas dentro do prazo de 24 meses, a contar da data de 
ingresso no Curso; 
iv. Terem gerado um trabalho em coautoria com o seu orientador, apresentado em 
um Congresso da lista de eventos qualificados conforme Portaria 17/PPGC/2019; 
v. Terem gerado um artigo em coautoria com o seu orientador, submetido a um 
periódico de classificação igual ou superior a B1 do Qualis/CAPES publicado na 
área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, ou 
classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus (SJR). 
 
2 AVALIAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES INSCRITAS 

2.1 A comissão de avaliação das dissertações, no PPGC da UFSC, é composta 
pelos professores:  

  Valdirene Gasparetto (presidente) 
  Alex Mussoi Ribeiro 
  Denize Demarche Minatti Ferreira 
  Hans Michael van Bellen 
  Valmir Emil Hoffmann 

2.2 A comissão de avaliação tem as seguintes atribuições: 

i. Verificar a adequação das dissertações inscritas aos critérios e ao elevado 
patamar de qualidade exigido para a premiação; 
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ii. Selecionar para indicação apenas uma dissertação para cada linha de pesquisa 
entre as inscritas no certame;  
iii. Elaborar uma ata da reunião, que inclua as seguintes informações: 
a) Número de dissertações inscritas em cada linha de pesquisa para seleção no 
PPGC; 
b) Nome de todos os membros da comissão, com mínimo de três participantes; 
c) Assinatura de pelo menos um membro da comissão; 
d) Indicação da dissertação selecionada para cada uma das duas linhas de pesquisa 
do PPGC e justificativa da escolha. 
 
3 INSCRIÇÕES 

3.1 Os egressos que atendam os requisitos deste Edital poderão se inscrever no 
certame. 

3.2 Para efetuar a inscrição os egressos deverão indicar a Linha de Pesquisa a que 
concorrem e enviar os documentos relacionados abaixo, em formato digital (JPEG 
para a foto e PDF para os demais documentos), em email único, para o endereço 
ppgc@contato.ufsc.br, mencionando como assunto "Inscrição de dissertação ao 
Prêmio Melhores Dissertações do PPGC/UFSC/2020 - NomeCompletodoCandidato".  

i. Exemplar completo da dissertação; 
ii. Mini resumo da dissertação (até 500 caracteres);  
iii. Foto (JPEG) do autor da dissertação em alta resolução (300DPI); 
iv. Certificado de apresentação em Congresso, da lista de eventos qualificados 
conforme Portaria 17/PPGC/2019, de um trabalho gerado da dissertação, em 
coautoria com o seu orientador; 
v. Comprovante (print screen ou declaração da editoria ou outro tipo de comprovante 
equivalente) de submissão de um artigo gerado da dissertação, em coautoria com o 
seu orientador, em periódico de classificação igual ou superior a B1 do 
Qualis/CAPES publicado na área de Administração Pública e de Empresas, Ciências 
Contábeis e Turismo, ou classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus (SJR); 
vii. Currículo Lattes atualizado em 17/08/2020 ou em data posterior, em formato 
PDF, constando a produção decorrente da dissertação. 
 
4 SELEÇÃO 

4.1 As dissertações inscritas serão avaliadas pela comissão considerando os 
critérios: i) originalidade do trabalho; ii) relevância e contribuição para o 
desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social; iii) caráter inovador; e iv) 
produtos relevantes resultantes da dissertação. 

4.2 Após avaliação dos trabalhos, a comissão selecionará uma dissertação para 
cada uma das duas linhas de pesquisa do PPGC/UFSC. 
 
5 CRONOGRAMA  
 

Data Etapa do processo seletivo 
17 a 24/08/2020 Período de inscrição das dissertações  
08/09/2020 Divulgação do resultado do Edital no 10° Congresso UFSC de 

Controladoria e Finanças 
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6 DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A inscrição no certame implica em aceite por parte do docente e do egresso às 
regras deste edital; 

6.2 Estabelece-se o prazo de dois dias úteis para eventuais recursos ao resultado 
deste edital; 

6.3 Casos omissos serão resolvidos pela comissão nomeada. 
 
 

Florianópolis, 17 de agosto de 2020. 
 

Original firmado por 
Profa. Dra. ILSE MARIA BEUREN 
Coordenadora do PPGC-UFSC 

 
 
 


