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EDITAL Nº 001/2021-GPTE/DCC/CAP 
                                                                                                    

 O Grupo de Pesquisa Teórico-Empíricas do Departamento de Ciências Contábeis do Campus Avançado de Patu 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-DCC/CAP/UERN torna público o presente Edital, para chamada de 

participantes interessados na iniciação científica, na qualidade de membros voluntários e não remunerados, sob a 

Coordenação da professora Marliete Lopes dos Santos. 

 

1- DAS VAGAS E DA LINHA DE PESQUISA 

 
A seleção para os alunos pesquisadores se dará nas seguintes vagas e linha de pesquisa, conforme quadro abaixo: 

CURSO(S) ÁREA LINHA DE PESQUISA VAGAS 

Ciências Contábeis, Direito, 

Economia, Administração e 

afins 

Contabilidade, 

Finanças Públicas e 

Economia 

Planejamento Tributário 10 vagas 

(membros 

voluntários) 

 

2- MOTIVAÇÃO DA LINHA DE PESQUISA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 
 

1.1. O grupo de pesquisa objetiva a contribuição à melhoria da gestão empresarial-tributária de micro, 

pequenas e médias empresas norte-rio-grandenses, tendo como instrumento o sistema tributário 

nacional através da pesquisa e desenvolvimento de recursos informacionais acerca do estudo do 

planejamento tributário. Contribuindo com o aumento da pesquisa científica e ampliação do 

conhecimento nas áreas de Contabilidade, Finanças Públicas e Economia; Divulgação e publicação 

de trabalhos científicos nas áreas de Contabilidade, Finanças Públicas e Economia em eventos e/ou 

periódicos de abrangência local, regional ou nacional. 

 

2- OBJETIVO 

 

2.1. Buscando contribuir para a fomentação da pesquisa cientifica no Campus Avançado de Patu – 

CAP, especialmente na linha de pesquisa de Planejamento Tributário, que visa estabelecer um espaço 

para a construção do saber cientifico e troca de experiências entre os participantes, ampliando e 

aprofundando o embasamento teórico e metodológico, acerca do estudo do tributo, levando o 

pesquisador uma visão crítica e construtiva dos limites dos contribuintes no planejamento de suas 

atividades empresarias no pagamento do tributo. 

 

3- DAS REUNIÕES 

 

3.1 Durante o segundo semestre de 2021, as reuniões serão mensalmente, no primeiro sábado de cada 

mês, das 14h00 às 18h00. 

 

4- METODOLOGIA 

 

4.1. Reuniões a serem realizadas no segundo semestre de 2021, onde grupo irá aprofundar o estudo 

da justiça fiscal no Direito Contemporâneo; O dever fundamental de pagar tributos; Atos e Negócios 

jurídicos lícitos e ilícitos e o Planejamento Fiscal e as normas antielisivas, por meio de estudos 

bibliográficos acerca da temática. Será levada em consideração a discussão de estratégias para a 

inserção de temas transversais referentes a temática, a aplicação dos estudos, como forma de auxiliar 

na economia de tributos, construindo o entendimento para equacionar duas situações que se mostram 



em conflito: de um lado, a liberdade individual do contribuinte em organizar suas atividades 

econômicas, e de um outro lado, não fugir de sua obrigação de cumprir as imposições jurídicas, no 

caso as tributárias. Os encontros se realizarão remotamente, através da plataforma Google Meet, 

devido às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia. Ao final do semestre serão 

produzidos trabalhos científicos acerca da temática.   

 

4.2. Em cada encontro, a partir da leitura da bibliografia sugerida, as/os participantes poderão relatar 

e confrontar criticamente os assuntos relacionados com o tema do encontro. 

5- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Poderão participar discentes dos cursos de Direito, Contabilidade, Economia, Administração e afins. 

5.1 – O requerimento de inscrição será enviadas de 19 a 21 de julho, pelo e-mail: 

marlietelopesprof@gmail.com.br, acompanhado de histórico acadêmico 5.2 Os interessados devem 

ter curriculum lattes cadastrado no CNPq ou cadastra-lo. 5.3 A seleção para a escolha dos membros 

ocorrerá por meio de análise do histórico acadêmico, curriculum lattes e entrevista, que será realizada 

de forma remota no dia 23 de julho de 2021. 
 

4- DO RESULTADO 

4.1 Os resultados da seleção dos alunos serão divulgados em Edital próprio deste grupo de pesquisa, após análise das 

inscrições pela professor Coordenadora Marliete Lopes dos Satnos, no site e redes sociais do Departamento de Ciências 

Contábeis do Campus Avançado de Patu. 
 

 

Patu/RN, 16 de julho de 2021. 

 

Prof. Dr. Jozenir Calixta de Medeiros 
Chefe de Departamento de Ciências Contábeis 
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