UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Coordenadoria de Processos Seletivos

PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU
2º SEMESTRE DE 2017

CONTROLADORIA EMPRESARIAL
MESTRADO PROFISSIONAL
1 – PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
a) Redação: A redação deverá ser desenvolvida a partir de um tema de atualidades, não
necessariamente relacionado à área de Controladoria. A prova tem como objetivo avaliar a
capacidade de comunicação e expressão do candidato.
b) Conhecimento específico: Esta avaliação constará de estudo de caso e/ou resolução de
exercícios e/ou questões teóricas relacionadas à área de Controladoria Empresarial. Esta prova tem
como objetivo avaliar a capacidade do candidato para aplicar conhecimentos específicos na área
de contabilidade/controladoria.
O candidato deverá optar na hora da prova por uma das duas áreas: Contabilidade Financeira ou
Contabilidade Gerencial.
O uso de calculadora científica ou financeira será permitido.

1.1 BIBLIOGRAFIA .
Contabilidade Gerencial: orçamento empresarial, avaliação da performance, custos para
decisão.
ANTHONY, Robert; GOVINDARAJAN, Vijay. Sistema de Controle Gerencial. São Paulo: Mc
Graw-Hill, 2008.
GARRISON, R. H.; NOREEN, E. W. Contabilidade Gerencial. 11ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
Contabilidade Financeira: evidenciação contábil (Disclosure), análise econômico-financeira,
qualidade da informação contábil.
MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton A.; MIRANDA, Gilberto J. Análise avançada das
demonstrações contábeis. São Paulo: Atlas, 2012.
IUDÍCIBUS, Sergio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto R.; DOS SANTOS, Ariovaldo. Manual
De Contabilidade Societária: aplicável a todas as Sociedades de acordo com as Normas
Internacionais e do CPC. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013.
Atenção: Não será permitida a utilização de nenhum material (livros, doutrinas, legislação) para a
realização da prova escrita. Não será permitida vista de prova. A decisão da comissão de seleção
é soberana, dela não cabendo recurso.

2 – PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
A prova de proficiência consta de texto em Inglês a ser traduzido para o Português.
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2.1 OPÇÕES DE LÍNGUAS
Inglês
2.2 CERTIFICADOS ACEITOS
Poderão ser aceitos certificados de proficiência em língua estrangeira, desde que tenham sido
obtidos em período não superior a 5 (cinco) anos do ingresso do aluno no Programa e através da
obtenção de 70% da pontuação máxima em vigor na data dos seguintes exames: Test of English
as a Foreign Language (TOEFL); Test of English for International Communication (TOEIC);
International English Language Testing System (IELTS).
Atenção: Será permitido o uso de um único exemplar de dicionário totalmente unilíngue
convencional, não eletrônico e sem glossário com palavras em Português. Não será permitida vista
de prova.

3 – ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas pelo programa no dia da prova conforme cronograma apresentado
em edital. Todos os candidatos são convocados para as entrevistas.

4 – DEMAIS INFORMAÇÕES
ENCONTRO PARA TIRAR DÚVIDAS
Você está convidado a participar do Encontro com a Coordenação. O objetivo deste encontro é
proporcionar aos interessados no Mestrado Profissional em Controladoria Empresarial da
Universidade Presbiteriana Mackenzie contato com professores e alunos do curso.
É um momento em que você, interessado em fazer um mestrado profissional, poderá esclarecer
diversas questões. E neste encontro, o candidato pode avaliar se o curso atende às suas
expectativas, melhorando assim, o processo de decisão tão importante em sua carreira.
Local: Edifício João Calvino - Sala a definir
Data: 27/04/2017
Horário: das 19h às 21h
Inscrições para o encontro: cont.pos@mackenzie.br
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