


A filosofia do Programa de Mestrado Profissional da Fucape Business Schol é voltada expressamente às 

necessidades de mercados específicos e sua prioridade reside na formação profissional dos alunos, sem 

perder de vista o rigor científico exigido pelas linhas de atuação do Programa. Tal rigor pode ser atestado 

pela participação do Programa de Mestrado da Fucape como um dos centros de pesquisa mais produtivos 

nas edições dos principais eventos científicos em sua área de atuação. No EnANPAD 2012, foi o programa 

com maior número de artigos publicados da área contábil, seguido pela USP.  

 

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

de 29 de Abril de 2008, único com nota máxima da área (nota 5), está dividido em três linhas de atuação.  



Contabilidade e Controladoria Aplicadas ao Setor Público: tem por objetivo compreender e aplicar 

instrumentos da contabilidade, seja na busca da  eficácia da aplicação dos recursos ou na accountability. 

 

Contabilidade Gerencial e Tributária: 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. 



Nível: Pós Graduação Stricto Sensu 

Titulação: Mestre em Ciências Contábeis  

Coordenação:  Prof. Dr. Fabio Moraes 

Doutor  em Controladoria e Contabilidade pela USP. Fundador e Diretor-presidente da Fucape  Business School. Membro do 
Conselho Operacional da ONG - Espírito Santo em Ação. Coordenador do Comitê de Desenvolvimento do Capital Humano 
da ONG - Espírito Santo em Ação. É Membro da Delegação Brasileira do ISAR /UNCTAD (Intergovernmental Working Group 
of Experts on International Standards of Accounting and Reporting / United Nations Conference for Trade and 
Development). Atua como Consultor da Área de Administração, Contabilidade e Turismo da CAPES, Membro da Comissão 
de Assessoramento na Área de Ciências Sociais Aplicadas na Fundação de Amparo a Pesquisa no Espírito Santo (FAPES) e 
Membro do Comitê Estadual Integrado de Educação Profissional (Cointec). Coordena o Projeto de Pesquisa financiado pelo 
Edital Universal 2011 da Fundação de Amparo a Pesquisa no Espírito Santo (FAPES). Atua, principalmente, nas áreas de 
contabilidade gerencial estratégica, avaliação de ativos, qualidade dos lucros, accruals, IFRSs, CPC´s e IPSAS. 

 

O coordenador está à disposição para reuniões pré-agendadas.  
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SELEÇÃO [Para participar do processo seletivo é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição.] 

1ª etapa: Análise de Currículo, devidamente documentado. Os candidatos serão avaliados com base na 

pontuação prevista nos critérios de avaliação. O currículo e os documentos comprobatórios deverão ser 

entregues no Atendimento da Instituição, com fotocópia legível dos seguintes documentos: 

 

• Cédula de Identidade;  

• CPF;  

• Cópia AUTENTICADA do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso; 

• Cópia AUTENTICADA da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• Cópia AUTENTICADA do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

• Comprovante de Residência; 

• Duas fotografia 3x4, recente. 

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

 

 



2ª Etapa: Entrevista com a Comissão de Pós-Graduação|CPG 
 
A entrevista será marcada pelo Setor de Coordenação de Processos Seletivos da Instituição, somente após a 
entrega da documentação necessária para a 1ª etapa [Análise de Currículo]. 

 

É imprescindível que o candidato já tenha levado o currículo devidamente comprovado para o dia da 
entrevista com a Comissão de Pós-Graduação|CPG. Não serão pontuadas titulação ou experiência que não 
tiverem comprovação anexada.  
 
Faça o download dos critérios de avaliação do currículo e verifique a documentação necessária para a 
comprovação de titulação/ experiência. 

 

Os candidatos que não comparecerem à entrevista serão automaticamente eliminados. 
 

 
 
 



• 3ª Etapa: Prova Objetiva OU Cópia do resultado do Teste ANPAD  

•         -  30 questões objetivas cuja bibliografia segue abaixo.  
 
Prova Objetiva 

• A prova consiste em 30 questões cuja bibliografia segue abaixo: 

• FIPECAFI. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 

• Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com 

• as normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. 

• MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

• MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial. 

• 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

• CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 22. ed. São 

• Paulo: Malheiros Editores, 2006. 

• BEZERRA FILHO, J. E. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: abordagem simples e objetiva. 1. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2014.  

 

 
 



* 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. 



Resultado 
Os candidatos serão avisados do resultado do processo por e-mail. As datas serão informadas posteriormente. 
 
Matrícula  
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula até a data limite estabelecida pela Comissão de Pós-
Graduação|CPG. Caso contrário serão substituídos pelos suplentes.  
 
Na ocasião da matrícula, deverão ser apresentadas as fotocópias legíveis dos seguintes documentos 
adicionais: 

• Título Eleitoral e último comprovante de votação;  

• Pagamento da 1ª mensalidade, recolhida junto ao departamento financeiro; 

• Certificado de reservista. [No caso de candidato do sexo masculino] 

 
Aula Inaugural: Previsão para 19 de Setembro de 2014. 



INFORMAÇÕES GERAIS: 
Duração: Mínimo de 18 meses e máximo de 30 meses. 
 
Créditos: 
Matérias Obrigatórias e Eletivas: 48 créditos 
Dissertação: 24 créditos 
 
Dias e Horários*: 
Sextas (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. 

 
A disponibilização das turmas será de acordo com a opção da maioria. 
 
Vagas: 19 (dezenove) para todo o programa de Mestrado em Ciências Contábeis, distribuídas entre todas as 
áreas de estudo. 



Condições Matrícula (R$) 

PARCELAS 
(Matrícula + parcelas) 

(R$) 
Quant. Valor(R$) Total (R$) 

Matrícula + 30 parcelas 1.900,00 30 1.710,00 51.300,00 53.200,00 

Matrícula + 20 parcelas 1.900,00 20 2.410,00 48.200,00 50.100,00 

Matrícula + 10 parcelas 1.900,00 10 4.530,00 45.300,00 47.200,00 

Matrícula + 5 parcelas 1.900,00 5 8.800,00 44.000,00 45.900,00 

3 parcelas (incluindo matrícula)   3 15.130,00 45.390,00 45.390,00 

2 parcelas (incluindo matrícula)   2 22.560,00 45.120,00 45.120,00 

À vista   1 44.780,00 44.780,00 44.780,00 



 

 

 

 

CONTATOS: 

 

Setor Comercial 

27 4009.4425 | cursos@fucape.br  

 

  

  
 
 


