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Prezados Congressistas.

Em 2016 o Seminário UFPE de Ciências Contábeis chegou à sua décima edição com o tema:
Além dos Números: Geração e Utilização da Informação Contábil. Aperfeiçoamentos
institucionais foram realizados (conforme descritos abaixo) e por isto, em 2016, foi possível
transitar de Seminário para Congresso, com o objetivo de consolidar o evento na área de
Ciências Contábeis, a nível nacional.
Nesta edição, tivemos um total de duzentos e quarenta e quatro (244) participantes
confirmados, abrangendo três regiões geográficas: Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Recebemos
uma delegação de sessenta (60) estudantes da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB,
coordenada pelo professor Ms. Josimar Cordeiro. Esta delegação ficou hospedada no Núcleo
de Acolhimento Estudantil- UFPE (NAE), localizado na Rua Lopo Garro, s/n ao lado da
Casa da estudante da UFPE Campus Universitário, conforme Memorando S/Nº/2016 –
PROAES. O alojamento foi totalmente gratuito.
O congresso se firmou como evento institucional, por meio da criação de um site, depositado
na página oficial da UFPE, que ficará no ar de forma permanente para a contextualização do
congresso, registro de anais de trabalhos, registro de edições anteriores, fotos, contatos e todas
as demais informações pertinentes.
A página oficial do congresso é:
https://www.ufpe.br/conucic
Este relatório está dividido em duas partes, a saber: I) Resultado científico do evento e II)
Resultado Financeiro.
Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

Marcia Ferreira Neves Tavares
Coordenadora Geral do I Congresso UFPE de Ciências Contábeis
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I) Resultado Científico do Evento
Neste ano, o evento passou a ser chamado de Congresso UFPE de Ciências Contábeis –
(CONUCiC) e foi coordenado pela professora Dra. Márcia Ferreira Neves Tavares, possuindo
como editor científico o professor Dr. Luiz Carlos Marques dos Anjos. Como já é tradição, o
CONUCiC foi organizado pelos alunos do Mestrado em Ciências Contábeis da UFPE e
também contou com a colaboração de alunos do doutorado, da graduação e de professores do
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da UFPE.
Ao total, o evento recebeu duzentos e quarenta e quatro (244) inscritos, sendo que destes,
duzentos e vinte e nove (229) fizeram sua inscrição disponibilizada pelo formulário on-line,
conforme site abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexMmGlYaPKXa5lZnZDFVpca3J4gGshj483xf5
NmBCwUOsarQ/closedform
A diferença de 15 participantes refere-se a debatedores, palestrantes e autoridades presentes.
Abaixo, seguem informações do perfil dos participantes presentes. O Gráfico 1 demonstra a
distribuição por Estado dos participantes:

Gráfico 1: Distribuição por Estado dos Congressistas
Fonte: Própria
O Gráfico 1 demonstra que o Congresso recebeu participantes de três regiões geográficas do
Brasil: Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
O Gráfico 2 abaixo demonstra a situação acadêmica e profissional dos congressistas.
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Gráfico 2: Situação Acadêmica e Profissional dos Congressistas
Fonte: Própria
O Gráfico 2 evidencia que grande parte dos congressistas são estudantes de graduação e de pósgraduação, consolidando-se como um evento que propicia uma interação entre a graduação e a
pós-graduação em Ciências Contábeis.
Portanto, percebe-se que a mudança não foi meramente no nome, mas o CONUCiC fez um
benchmarking dos principais eventos da área no Brasil, no intuito de se tornar um evento
científico sediado na região Nordeste que seja forte a nível nacional, transformando-se em
referência acadêmica. A primeira inovação foi a criação de um ambiente on-line para
submissão dos artigos. Este ambiente pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico:
https://www.ufpe.br/conucic/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=1
75. Neste site, estão disponíveis todas as informações inerentes ao evento anualmente.
Em seguida, foram definidas áreas de submissão e convidados professores para coordenar cada
uma dessas áreas, concluindo com a seguinte composição:
 Atuária: Filipe Costa de Souza
 Contabilidade Financeira: Márcia Reis Machado
 Contabilidade Gerencial: Mamadou Dieng
 Contabilidade Governamental e do Terceiro Setor: Rossana Guerra de Souza
 Ética e Educação Contábil: Daniel Ramos Nogueira
 Finanças e Governança Corporativa: Márcio André Veras Machado
 Temas Livres: José Lúcio Tozetti Fernandes
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Como forma de estimular a submissão de artigos e premiar os pesquisadores, os dois trabalhos
com melhor avaliação foram certificados e recomendados para fast-track nas revistas
Sociedade, Contabilidade e Gestão e Gestão, Finanças e Contabilidade. Os trabalhos melhor
avaliados foram:
 Gerenciamento de resultados e IPOs: Uma análise a partir do modelo para identificação dos
accruals de Pae.
Autores: Vanessa Menêses Silva, Wenner Glaucio Lopes Lucena.
 Uma Análise de Conteúdo da Influência das Cartas Comentários nas Alterações da Seção 1
– Objetivo da Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro de Propósito Geral da
Estrutura Conceitual Proposta pelo IASB
Autores: Dyanne Rafaela de Araújo Barreto, Márcia Ferreira Neves Tavares.
Quanto aos avaliadores, 78,26% possuem o nível de doutorado, enquanto que os demais estão
no nível de mestrado. Apenas 21,74% eram vinculados institucionalmente à UFPE, reduzindo a
endogenia do processo de avaliação. Ressalta-se que o CONUCiC contou com a colaboração
de avaliadores das cinco regiões do Brasil. Todo o processo de avaliação foi feito por meio de
double blind review, utilizando o portal OJS/SEER e teve avaliadores de todas as regiões do
país vinculados tanto a instituições acadêmicas quanto a profissionais, como CGU e STN. O
CONUCiC também certificou os melhores avaliadores por área. Os premiados foram:


Atuária: Vitor Emmanuel de Lyra Santos Navarrete



Contabilidade Financeira: Vinícius Gomes Martins



Contabilidade Gerencial: Rodrigo Paiva Souza



Contabilidade Governamental e do Terceiro Setor: Josedilton Alves Diniz



Finanças e Governança Corporativa: Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão



Ética e Educação Contábil: Cláudio Marques



Temas Livres: Fabiano Batista

No que concerne aos trabalhos científicos, foram submetidos 73 artigos, de 121 autores,
vinculados a 25 diferentes instituições das cinco regiões do país. Como exemplo podemos citar,
além da própria UFPE, artigos de pesquisadores vinculados a: Universidade Presbiteriana
Mackenzie (SP), Instituto Metodista Izabela Hendrix (MG), UFRGS (RS), UnB (DF), UFG
(GO), UFPB e UEPB (PB), UFRPE (PE), UERN e UFRN (RN), UNAMA (AM), FIMCA
(RO), FMSJC (MA), dentre outras.
Dos 73 trabalhos submetidos, 41 foram aprovados, gerando um índice de aprovação de 56,16%.
Além das sessões de apresentação de artigos, foram ofertados minicursos e palestras. Os
minicursos focaram na metodologia da pesquisa científica e foram os seguintes:
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 Dados em Painel
Ministrante: Prof. Dr. Adhemar Ranciaro Neto (UFAL)
 Pesquisa Qualitativa
Ministrante: Profa. Lilian Soares Outtes Wanderley, Ph.D. (PROPAD – UFPE)
Já as palestras foram ministradas por professores doutores com atuação acadêmica na área de
Ciências Contábeis. Os temas foram:
 Gerenciamento de Resultados Pela ótica dos Usuários
Prof. Dr. Edilson Paulo (UFPB)
 Qualidade da Accountability no Setor Público
Prof. Dr. Valmor Slomski (USP)
 Gerenciamento Tributário das Informações Contábeis
Prof. Dr. Mateus Alexandre Costa dos Santos (UFPB)
 Viés Cognitivo na Utilização da Informação Contábil
Prof. Dr. César Augusto Tibúrcio Silva
II) Resultado Financeiro do Evento
Em relação ao aspecto financeiro, tivemos duzentos e quarenta e quatro (244) inscrições, das
quais cento e sessenta e oito (168) foram pagas e setenta e seis (76) foram isentas, por se
tratarem de membros da equipe organizadora, avaliadores, docentes e debatedores.
Das 168 inscrições pagas, trinta (30) foram realizadas na secretaria do programa e cento e trinta
e oito (138) por meio da conta corrente do evento, vinculada a FADE.
Abaixo segue a planilha orçamentária com a devida prestação de contas, conciliada com o
relatório da FADE e extrato bancário (Banco do Brasil, Agência 3613-7, C/C 232467).
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Receitas
Patrocínios
Empresas de Contabilidade

900,00

Fortes Informática
NTW
Propesq
Inscrições Fade
Inscrições - Secretaria
Ferreira & Associados Auditores Independentes
Total de Receitas
Despesas
Gráfica (Cláudio) - folder, cartazes e faixa

300,00
250,00
1.762,70
4.761,88
960
225,95
9.160,53
8.928,61
350,00

Camisas (25)
Crachás (200)
Hospedagem do Prof. Christopher
Diárias e Passagens
Diárias do Prof. Cesar
Material de consumo
Fade - Taxas
Coffe Break
ISSN
Gráfica
Pastas e Lembrancinha Palestrantes
Hélio – Passagem (Translado do prof. César)
Márcia - Almoço Equipe Executora - FADE
Almoço Equipe Executora- FERREIRA

325,00
380
1.039,50
1.762,70
424,80
976,70
714,00
300,00
30,00
580,00
395,00
336,00
630,00
266,19

Encargos Sociais
Saldo

418,72
231,92

O saldo de R$ 231,92 será retirado pela FADE, como encargo e o rendimento de aplicação
financeira será devolvido a conta única da Universidade.

