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EDITAL 01/2016 
 
 
 A Coordenação do Curso de Pós–Graduação Lato Sensu (Especialização) em 
Internacional Financial Standards e Normas Brasileiras de Contabilidade, faz saber que, de 
06/06/2016 até 22/07/2016, nos horários de 08h00 às 11h00 e de 19h00 às 21h30, estarão 
abertas as inscrições ao EXAME DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INTERNACIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS E NORMAS  BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE de acordo com o 
que se segue: 

 
1. O Curso de Pós-Graduação, Especialização em Internacional Financial Standards e 
Normas Brasileiras de Contabilidade, oferecerá um total de 60 vagas, cujas aulas ocorrerão 
às sextas-feiras à noite das 19h às 22h e aos sábados  pela manhã e pela tarde, sendo uma 
disciplina em dois finais de semana alternados. 

 
 O candidato deverá apresentar ao setor administrativo do Curso de Especialização 
em Internacional Financial Standards Normas Brasileiras de Contabilidade, no 
Departamento de Ciências Contábeis, Campus Central da UERN, localizado na BR 110 – 
KM 46, Rua Prof. Antônio Campos, S/N. Bairro Costa e Silva, CEP 59625-620, Mossoró-
RN, os seguintes documentos necessários para a inscrição: 

 

 a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e acompanhado de uma    
fotografia 3x4 recente;  
 b) Cópia de identidade e CPF;  
 c) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de    
curso; 
 d) Curriculum Vitae comprovado; 
 e) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00,   
depositado no Banco do Brasil, agência 7633-3 conta-corrente 4687-6,    UERN – Esp. 

Financial. 
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2. A decisão sobre o deferimento dos pedidos de inscrição, com base na análise da 
documentação apresentada, caberá à Banca Examinadora do processo de seleção, que 
divulgará o resultado até o dia 23/07/2016 no site www.uern.br . O candidato poderá recorrer 
da decisão em até 48 horas da sua divulgação no horário de 08h00 às 11h00 e 19h00 às 
21h30 no Departamento de Ciências Contábeis, no Campus Central da UERN. A 
documentação dos candidatos cujos pedidos de inscrição forem indeferidos, assim como 
dos candidatos não aprovados no processo de seleção, ficará disponível aos mesmos na 
Secretaria da FACEM, e deverá ser retirada no prazo máximo de 30 dias após a divulgação 
dos resultados. Após este prazo, esta documentação será destruída. 

 

3. A seleção dos candidatos será realizada no período de 26/07/2016 a 27/08/2016. 
 

4. Para seleção será constituída uma comissão à qual compete a análise dos documentos 
apresentados por cada candidato e a seleção deste. Os critérios de seleção dos candidatos 
serão: 
 

4.1-Análise do currículo comprovado;  
 

 I – Experiência profissional na área específica do curso (contada até 05 anos):     
       pontuação máxima – 5,0 cinco pontos; 
 II – Participação em eventos da área (contada até 04 participações nos últimos 05 
       anos): pontuação máxima 1,0 ponto; 
 III – Apresentação de trabalho em eventos da área (contada até 04 participações nos 
        últimos 05 anos): pontuação máxima 1,0 ponto; 
 IV – Participação em minicursos na área com carga horária mínima de 30h (contada 
        até 04 participações nos últimos 05 anos): pontuação máxima 2,0 pontos. 
 V – Participação em eventos e cursos diversos (contada até 04 participações nos    
        últimos 05 anos): pontuação máxima, 1,0 Ponto. 

 

5. O resultado parcial da seleção será divulgado no dia 27 de agosto de 2016 no site 
www.uern.br . O candidato poderá recorrer do resultado em até 48 horas da sua divulgação 
no horário de 08h00 às 11h00 e 19h00 às 21h30 no Departamento de Ciências Contábeis, 
no Campus Central da UERN. O resultado final da seleção será divulgado até o dia 31 de 
agosto de 2016 no mesmo site. 

 

6. As matrículas ocorrerão no período de 01/09/2016 a 02/09/2016, no horário de 08h00 às 
11h00 e 19h00 às 21h30 no Departamento de Ciências Contábeis, Campus Central da 
UERN, localizado na BR 110 – KM 46, Rua Prof. Antônio Campos, s/n - Costa e Silva 
CEP 59625-620, Mossoró-RN. 

 

7. Os alunos selecionados deverão apresentar, no ato da matrícula, comprovante de 
pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), correspondente à 1ª mensalidade, e as 
demais em 15 parcelas de R$ 300,00 (trezentos  reais), conforme projeto aprovado para o 
funcionamento do Curso de Especialização em Internacional Financial Standards e Normas 
Brasileiras de Contabilidade no decorrer das ofertas das disciplinas. O DCC/FACEM 
estuda, dependendo da demanda, oferecer uma segunda modalidade de pagamento que 
seriam 18 parcelas R$ 250,00 (duzentos e cinquenta).  
 
8. O Curso de Especialização em IFRS/NBC ofertará 4 bolsas de 50% exclusivamente para 
servidores técnicos da UERN, preferencialmente alunos egressos de Ciências Contábeis da 
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UERN, desde que aprovados evidentemente no processo neste seletivo, condicionando-se 
ao ressarcimento dos benefícios recebidos em casos de desistência.  

 

9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 
Especialização em Internacional Financial Standards e Normas Brasileiras de 
Contabilidade, mediante apreciação do Departamento de Ciências Contábeis. 
 
 

Mossoró, 06 de junho de 2016. 
 
 

Prof. Me. Auris Martins de Oliveira 
Coordenador da Especialização em Internacional Financial Standards  

e Normas Brasileiras de Contabilidade . 
Portaria nº 305/2016 – GR/UERN  


