
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO N.º 007/2016 
 

 

A Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), por meio da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), no uso de suas atribuições legais, 
torna público o presente Edital de seleção de 04 (quatro) extensionistas 
voluntários para atuarem em Projeto de Extensão Universitária, em 
consonância com as diretrizes nacionais do Ministério da Educação (MEC), de 
acordo com as condições definidas neste Edital. O referido Projeto é 
coordenado pelos Prof. Rondinelli Batista Cândido e Prof. Moisés Ozório de 
Souza Neto. 
 

1. DAS VAGAS. 

 

1.1 Estão disponíveis vagas para extensionistas voluntários, ou seja, sem 
disponibilidade receber bolsas de extensão, para estudantes que estejam 
matriculados no curso de graduação em Ciências Contábeis, para integrarem o 
Projeto de Extensão “Orçamento Empresarial como Instrumento de 
Gestão”, sob a Coordenação dos professores Rondinelli Batista Cândido e 
Moisés Ozório de Souza Neto. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES. 

 

2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas no Núcleo de Práticas Contábeis 
da UFERSA, com endereço na Av. Francisco Mota, n.º 572, Costa e Silva, 
Mossoró/RN (fone para contato: 3317- 1162), nos horários e período 
constantes no cronograma deste Edital. 
 

3. DOS DOCUMENTOS. 
 

3.1 Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: 
a) Ficha de inscrição (disponível no anexo deste edital); 
b) Currículo (preferencialmente, na plataforma Lattes); 
c) Histórico Escolar – Graduação; 
d) Comprovante de Matrícula – SIGAA;   
e) Declaração de disponibilidade para dedicar no mínimo 08 (oito) horas 
semanais às atividades do Projeto. 
 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 



4. 1. CRITÉRIOS GERAIS 
a) Estar regularmente matriculado como estudante de graduação no curso de Ciências 
Contábeis; 
b) Ter cursado ou estar regularmente matriculado nas disciplinas de contabilidade de 
custos e administração financeira no curso de Ciências Contábeis  
c) Ter disponibilidade para dedicar no mínimo 8 horas semanais às atividades do 
Projeto;  
d) Ser aprovado na entrevista. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1 O processo seletivo será realizado no período de 17 a 23 de março de 2016, no 
Núcleo de Práticas Contábeis, conforme descrição a seguir: 
 

CRONOGRAMA 
 

PERÍDO AÇÃO E HORÁRIO 
17 a 22 de março de 2016 Inscrição, com a entrega da Práticas  

Contábeis  da  UFERSA,  no horário  das  
14h00  às  17h00. 

Dia 23 de março de 2016 Entrevista dos candidatos, no NPC. 
Horário: 14h às 16h 

Dia 24 de março de 2016 Divulgação do resultado final do  processo  
seletivo,  no Site do curso de Ciências 
Contábeis e mural do bloco de aulas 
(Central de aulas I) 

 
 

5.2 A ausência do candidato para participar da entrevista implicará na sua imediata 
exclusão do processo seletivo.  
5.3 A qualquer tempo, o aluno poderá ser excluído do processo seletivo, desde que 
verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos 
apresentados.  
5.4 A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira 
responsabilidade deste. 

 

6. DOS RESULTADOS 

 

6.1 Os resultados serão divulgados no mural do bloco de aulas (central de aulas 1) da 
UFERSA e no site do curso de Ciências Contábeis  
 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

Prof. Rondinelli Batista Cândido (Presidente)  
Prof. Moisés Ozório de Souza Neto (Membro 1)  
 

 



8. DO LOCAL, DO RESUMO DA AÇÃO, DA USTIFICATIVA, DA FUNDAMENTAÇÃO 
TEORICA, DA METODOLOGIA, DOS OBJETIVOS GERAIS, DOS RESULTADOS 
ESPERADOS. 
. 

Local de execução: Núcleo de Práticas Contábeis (NPC) da UFERSA, bem como as 
empresas selecionadas no projeto. 
 

Resumo: 
O objetivo do projeto é desenvolver a produção cientifica da gestão financeira 
administrativa e contábil com foco em cenários empíricos das empresas da Cidade de 
Mossoró-RN e Região, promovendo a interação entre profissionais, estudantes e 
docentes. O projeto proporcionará aos discentes do curso de Ciências Contábeis a 
oportunidade de participar de atividades de pesquisa, bem como, capacitação e troca de 
experiência, uma vez que o projeto será desenvolvido em situações reais de sua área 
profissional. O projeto de extensão contará com situações de interação 
discente/empresário onde serão interpostas as proporções teóricas e práticas da gestão 
financeira em busca da maximização dos anseios dos stakeholders. A modalidade 
extensão é uma preciosa oportunidade de interação e vivencia dos discentes do curso de 
Ciências Contábeis suas com atividades acadêmicas, além proporcionar troca de 
experiências com profissionais dessa área de atuação e promover a pesquisa em gestão 
empresarial.  
 

Justificativa: 
As significativas transformações da contemporaneidade que afetam o mercado mundial e 
as organizações geram altos índices de concorrência. Devido a essas mudanças 
constantes as empresas necessitam da criação e/ou aperfeiçoamento de ferramentas 
gestoras que proporcionem a adaptabilidade aos novos cenários apresentados pelo 
mercado. As transformações é um feedback do mercado e mostra que é impraticável o 
ensino, utilizando-se apenas de métodos tradicionais com base na transmissão oral de 
informação. Por esta ótica observa-se que em muitas disciplinas já não é mais possível, 
dentro dos limites de suas cargas horárias, transmitir todo o conteúdo relevante e 
necessário a respeito dos assuntos abordados. Dentro desse processo de crescimento e 
mudanças surgem inúmeras incertezas, e a pesquisa cientifica, como um campo a ser 
explorado. Assim os estudos científicos em Ciências Contábeis, tornam-se fundamentais 
para nortear e dá suporte aos estudantes e profissionais da área, diante desse cenário. 
Impulsionado pelas mesmas mudanças e a partir da criação do Comitê de 
pronunciamentos contábeis e do advento da Lei 11.638/07 e 11.941/09, a contabilidade 
vem também passando por várias mudanças na sua forma e conteúdo, pois inicia o 
processo harmonização internacional da contabilidade e consequentemente valorização 
da profissão contábil, fazendo com que cresça de forma cada vez mais evidente a 
necessidade do conhecimento. Um dos grandes desafios contemporâneos da 
universidade formar indivíduos com capacidade de buscar conhecimentos e habilidades 
utilizáveis em prática. Pela grandeza, a cidade de Mossoró possui diversas empresas, 
sendo muitas delas gerenciadas financeiramente apenas com ideais empíricos, não 
fugindo do cenário nacional no tocante ao grandioso número de empresas fechadas por 
decreto de falência, aparentemente ocasionados por ausência de gestão financeira 
eficiente. Este projeto surge desta necessidade e vem como contribuição a mudança 
deste cenário. Além de facilitar um intercambio científico, cultural e profissional, esta 
ação proporciona atualização acadêmico-profissional e contribui para a formação 
complementar dos discentes, oferecendo horas de atividades complementares, no que 
concerne a pesquisa e extensão, além de primorosa inserção do estudante a pesquisa 



cientifica faceada com a ação externa. Tal inserção se torna um instrumento valioso para 
aprimorar qualidades esperadas de um profissional de nível superior, além de estimular e 
despertar a formação daqueles mais vocacionados à pesquisa. Finalmente, ressalta-se 
que o projeto de extensão (Orçamento empresarial como instrumento de gestão) faz 
parte do esforço de valorização desta classe profissional, uma vez que oferece ao 
participante a oportunidade de expor suas pesquisas ao setor empresarial.  
 

Fundamentação Teórica: 
O projeto abordará construção de orçamentos para as empresas locais, através de 
manual elaborado segundo pesquisa bibliográfica, conforme referências.  
 

Metodologia: 
O projeto de extensão (Orçamento empresarial como instrumento de gestão) será 
conduzido pelos discentes e docentes com interface de parceiros/clientes externos 
(empresários) que em conjunto se propõe a: • Alinhar a teoria e prática para pensar e 
executar o processo de elaboração, implantação, análise do orçamento empresarial, 
ponderando a real aplicabilidade dos conceitos no mundo atual; • Equacionar uma visão 
operacional e gerencial da aplicabilidade prática dos conceitos de planejamento 
estratégico, controladoria estratégica e orçamento empresarial; • Entender a importância 
do alinhamento estratégico da empresa aos recursos disponíveis; • Compreender os 
principais modelos de orçamento empresarial para escolher o método adequado para 
sua empresa;  
 

Objetivos Gerais: 
Disseminar os conceitos e aplicações do orçamento empresarial como ferramenta de 
gestão financeira.  
 

Resultados Esperados: 
- O projeto quer auxiliar um número superior a 5 (cinco) empresas na formação do seu 
orçamento empresarial como ferramenta de gestão; - Espera-se que 90% das empresas 
participantes reconheçam a importância da ferramenta e a entenda como relevante ao 
seu processo de gestão; - O projeto beneficiará, diretamente, a pesquisa na 
contabilidade e a classe contábil, bem como as empresas participantes e, indiretamente, 
à sociedade pois poderá entender os benefícios que a contabilidade pode trazer para o 
meio em que está inserida.  

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Os casos omissos serão decididos pela Banca Examinadora, conforme 
normas legais e regimentares da UFERSA. 
 

Mossoró, 14 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moisés Ozório de Souza Neto 



 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Projeto: Orçamento Empresarial como Instrumento de Gestão 
 

Nome: _________________________________________________________ 
 

Filiação:________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Estado Civil:___________________ Profissão:________________________ 
 

Endereço Completo (rua, nº, bairro, CEP): ____________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

RG:__________________________ CPF: ____________________________ 
 

Data de Nascimento: ________________ Telefone: ____________________ 
 

e-mail: _______________________________ 
 

Período:___________ 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

Eu, ________________________________________________________, 

regularmente matriculado(a) no ensino superior, no curso de 
 
________________________________, da instituição de ensino 
 

___________________________________________________ com matrícula 

nº ______________, período ________________, declaro que tenho 

disponibilidade de 08 (oito) horas semanais para dedicar ao Projeto de 

Extensão Orçamento Empresarial como instrumento de Gestão e que 

reconheço ser totalmente voluntário, ou seja, sem expectativa de receber 

bolsas remuneradas de extensão. 
 

Mossoró, _____ de ____________ de 2016. 
 

 

________________________________________________________ 
 

(assinatura do candidato) 


