
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO SOCIOECONÔMICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE (PPGC) 
 

RESOLUÇÃO 03/PPGC/2019, de 01 de outubro de 2019 
 

Dispõe sobre requisitos para formato da dissertação de 
Mestrado e da tese de Doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade da UFSC. 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC, no uso de suas 
atribuições,  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1° - O formato dos trabalhos para qualificação e defesa de Mestrado previstos nos 
incisos V do Artigo 41 e IV do Artigo 44 do Regimento do PPGC e no Artigo 3o da 
Resolução 02/PPGC/2019, de 01 de outubro de 2019, deve seguir o disposto na Resolução nº 
46/2019/CPG, de 27 de junho de 2019, na Resolução nº 01/PPGC/2019, de 11 de julho de 
2019, e o disposto neste artigo. 

§ 1° - O trabalho para qualificação de Mestrado deve ter a seguinte estrutura: 

I – Introdução (abranger, no conteúdo: problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, 
justificativa e estrutura do trabalho); 

II – Fundamentação teórica; 

III – Procedimentos metodológicos; 

IV – Cronograma; e 

V – Referências. 

§ 2° - O trabalho para defesa final de Mestrado deve ter a seguinte estrutura: 

I – Introdução (abranger, no conteúdo: problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, 
justificativa e estrutura do trabalho); 

II – Fundamentação teórica;  

III – Procedimentos metodológicos;  

IV – Apresentação e discussão dos resultados;  

V – Conclusões e recomendações; e  

VI – Referências.  

§ 3° - O mencionado nos incisos I a III do §1° e I a V do §2° dividem-se em seções e 
subseções de acordo com a NBR vigente. 
 

Art. 2° - O formato dos trabalhos para qualificação e defesa de Doutorado previstos nos 
incisos V do Artigo 41 e IV do Artigo 44 do Regimento do PPGC e no Artigo 6o da 
Resolução 02/PPGC/2019, de 01 de outubro de 2019, deve seguir o disposto na Resolução nº 
46/2019/CPG, de 27 de junho de 2019, na Resolução nº 01/PPGC/2019, de 11 de julho de 
2019, e o disposto neste artigo. 

§ 1° - O trabalho de conclusão de Doutorado deve ser apresentado no modelo tradicional ou 



no modelo com três artigos. 

§ 2° - O trabalho para qualificação de Doutorado no modelo tradicional deve ter a seguinte 
estrutura: 

I – Introdução (abranger, no conteúdo: problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, 
justificativa, a tese e estrutura do trabalho); 

II – Base teórica; 

III – Método e procedimentos da pesquisa;  

IV – Cronograma; e 

V – Referências.  

§ 3° - O trabalho para qualificação de Doutorado no modelo com três artigos deve ter a 
seguinte estrutura: 

I – Introdução (abranger, no conteúdo: problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, 
base teórica, demonstração das interfaces dos três artigos, declaração de tese e justificativa); 

II – Artigo 1 (abranger, no conteúdo: introdução, referencial teórico e procedimentos 
metodológicos);  

III – Artigo 2 (abranger, no conteúdo: introdução, referencial teórico e procedimentos 
metodológicos);    

IV – Artigo 3 (abranger, no conteúdo: introdução, referencial teórico e procedimentos 
metodológicos);   

V – Cronograma da tese; e 

VI – Referências.  

§ 4° - O trabalho para defesa final de Doutorado no modelo tradicional deve ter a seguinte 
estrutura: 

I – Introdução (abranger, no conteúdo: problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, 
justificativa, a tese e estrutura do trabalho); 

II – Base teórica; 

III – Método e procedimentos da pesquisa;  

IV – Apresentação e discussão dos resultados;  

V – Conclusões e recomendações; e 

VI – Referências.  

§ 5° - O trabalho para defesa final de Doutorado no modelo com três artigos deve ter a 
seguinte estrutura: 

I – Introdução (abranger, no conteúdo: problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, 
base teórica, demonstração das interfaces dos três artigos, declaração de tese e justificativa); 

II – Artigo 1 finalizado;  

III – Artigo 2 finalizado;    

IV – Artigo 3 finalizado;   

V – Conclusões (abranger, no conteúdo: conclusões da tese, implicações teóricas, implicações 
práticas, limitações e recomendações); e 

VI – Referências.  

§ 6° - Na opção de desenvolver o trabalho de conclusão no modelo tradicional, o 
mencionado nos incisos I a III do §2° e I a V do §4° dividem-se em seções e subseções de 



acordo com a NBR vigente. 

§ 7° - Na opção de desenvolver o trabalho de conclusão no modelo de três artigos, no final 
da seção de introdução deve ser mencionado se um ou mais dos artigos já foi submetido ou 
aceito para publicação ou publicado em periódico, conforme previsto no §2° do Artigo 6o da 
Resolução 02/PPGC/2019, de 01 de outubro de 2019. 
 

Art. 3° - Os trabalhos de conclusão de Mestrado e Doutorado desenvolvidos por alunos que 
tenham sido contemplados em qualquer fase do curso por bolsa de órgão de fomento, devem 
registrar agradecimento na seção pré-textual com mesma designação, de acordo com o 
seguinte modelo recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) na Portaria n° 206, de 04 de setembro de 2018 ou norma vigente: "O 
presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001". 
 

Art. 4o - Os casos omissos serão analisados e avaliados pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade e, quando for o caso, encaminhados à Câmara de Pós-
Graduação e aos órgãos superiores da Universidade. 
 

Art. 5o - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, sendo obrigatória para 
os alunos do PPGC da UFSC ingressantes no curso a partir de janeiro de 2020 e facultativa 
para os alunos ingressantes nos anos anteriores, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Florianópolis (SC), 01 de outubro de 2019. 
 

 

Professora Ilse Maria Beuren, Dra. 

Coordenadora do PPGC/UFSC 


