
 

 

 

 

REGIMENTO INTERNO  

  

REGIMENTO INTERNO 

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA CONTÁBIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE – PPGCONT - UFPR 

 

O Regimento Interno do Laboratório de Educação e Pesquisa 

Contábil do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 

(PPGCONT) tem por objetivo descrever as normas de 

funcionamento geral do laboratóiro.   

 

CAPÍTULO I - DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO 

Art. 1º - O Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 

(PPGCONT) foi criado em 16 de novembro de 2017 pelos Professores Dr. Romualdo Douglas Colauto e Dr. 

Flaviano Costa do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná e está cadastrado 

no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil - CNPq < dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2295310727898638>, 

certificado pela Pro-Retioria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná.  

 

Art. 2º - O LEPEC tem por objetivo disseminar práticas e métodos de ensino inovadores em Contabilidade, bem 

como contribuir com o Programa de Pós-graduação em Contabilidade da UFPR e outros programas por meio de 

redes de cooperação nacionais e internacionais para a formação de lideranças de destaque.  Especificamente 

busca proporcionar um espaço de discussão sobre o ensino da Contabilidade Financeira e Gerencial e os 

enfoques epistemológicos e ontológicos nas pesquisas em Ciências Contábeis. 

 

Art. 3º - As atividades do LEPEC devem ter como resultado efetivo a geração de conhecimento, disseminado por 

meio de publicações científicas em periódicos, livros, teses, dissertações, casos de ensino, coordenação e 

participação em encontros, congressos, seminários e fóruns de pesquisa nacionais e internacionais. 

 



 
 

 

 Art. 4º - Parcerias do LEPEC com as Agências de Fomento à Pesquisa, as empresas e instituições de ensino 

devem permitir levar importantes contribuições para a sociedade, trocar experiências profissionais e gerar um 

ambiente propício para inovação na educação contábil, financeira e gerencial. 

 

Art. 5º O Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 

(PPGCONT) da Universidade Federal do Paraná é composto por duas Linhas de Pesquisa: (I) Ensino em 

Contabilidade Financeira e Gerencial; (II) Epistemologia e Ontologia em Ciências Contábeis. 

 

§ 1º - O objetivo da linha Ensino em Contabilidade Financeira e Gerencial é a disseminação e a construção 

de novos conhecimentos sobre o Ensino e Aprendizagem em Contabilidade Financeira e Gerencial. A ênfase da 

linha são estudos qualitativos e quantitativos que envolvam aspectos relativos à afetividade no processo de 

ensino e aprendizagem; procrastinação acadêmica; teorias e técnicas de ensino; estilos de aprendizagem; 

qualidade do ensino; inserção social; justiça acadêmica; avaliação da aprendizagem; particularidades 

contemporâneas na relação orientador-orientando. 

 

§ 2º - O objetivo da linha Epistemologia e Ontologia em Ciências Contábeis é a disseminação de pesquisas 

que compreendam os aspectos epistemológicos e ontológicos das Ciências Contábeis. A ênfase da linha são 

estudos que envolvem o desenvolvimento de capacidades intelectuais para compreender os aspectos teóricos 

da epistemologia e da teoria da ciência; pesquisar os caminhos do pensamento científico, sua lógica, 

demarcação e aspectos éticos envolvidos na elaboração de pesquisas científicas. 

 

CAPÍTULO II - DA LIDERANÇA DO GRUPO 

Art. 6º A Liderança do Grupo de Pequisa, denominado Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil - 

LEPEC é composta pelos Professores registrados como Primeiro e Segundo Líderes no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa no Brasil do CNPq.  Eventuais trocas consensuais na liderança do grupo de pesquisa não o 

descontinuirá por estar vinculado ao Programa de Pós-graduação em Contabilidade da UFPR. Atualmente a 

liderança é dos professores Dr. Romualdo Douglas Colauto e Dr. Flaviano Costa. 

 

CAPÍTULO III – DOS PESQUISADORES DO GRUPO 

Art. 7º - Para compor a equipe de pesquisadores do Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil - LEPEC, 

os professores e estudantes de pós-graduação - stricto sensu e graduação devem possuir um histórico de 

participações em pesquisas ou atuação na área de educação.  

§ 1º - A inserção membros na equipe de pesquisadores do LEPEC deve ser aprovada pelos líderes do grupo, 

desde que preencham os seguintes requisitos:  



 
 

 

I - Ser professor de programas de Pós-graduação - Stricto Sensu com histórico de produção científica em 

educação; 

II - Ser professor de graduação com histórico de produção científica em educação; 

III - Ser estudante de graduação ou pós-graduação - Stricto Sensu com histórico de atuação em educação; 

IV - Profissionais que possuam interesse e histórico de atuação na área de educação. 

 

§ 2º - A desvinculação do LEPEC será comunicada formalmente pelos líderes do grupo e ocorrerá nas seguintes 

situações: 

I – A pedido formal do interessado; 

II – Descontinuidade nas pesquisas com o foco na educação, observado pelos líderes do grupo; 

III – Más condutas na concepção, desenvolvimento e publicação das pesquisas;  

IV - Uso inapropriado do Grupo LEPEC para fins não instituicionais; 

 

CAPÍTULO IV – DA PRODUÇÃO DO GRUPO 

Art. 8º Todas as orientações de pós-doutorado, doutorado, mestrado, construção de instrumetos de pesquisas, 

base de dados ou outra atividade que resulte em produção intelectual realizada por Professores-Orientadores 

participantes do LEPEC e relacionadas à Educação e Pesquisa estarão necessariamente vinculadas a este 

laboratório. 

 

Art 9º As atividades de pesquisa em desenvolvimento vinculadas ao Laboratório de Educação e Pesquisa 

Contábil – LEPEC não serão interrompidas em caso de desvinculação de algum de membro da equipe que 

estiver trabalhando na produção.   

 

Art. 10 Constitui objetivo do LEPEC o desenvolvimento e manutenção de BASES DE DADOS 

COLABORATIVAS com o propósito de prover pesquisas longitudinais.   

§ 1º - Todas as bases de dados relacionadas à Educação e Pesquisa Contábil construídas sob a orientação de 

professores pesquisadores vinculados ao grupo pertencem ao Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil 

– LEPEC. 

§ 2º - A alimentação e realimentação das bases de dados não garantem exclusividade de uso para nenhum dos 

pesquisados envolvidos nesse processo. 

§ 3º - Alimentação e realimentação das bases de dados são entendidas pelo LEPEC como atividades 

opereacionais, não garantindo autoria ou coautoria em nenhuma produção intelectual derivada dessas bases, 

pois a autoria e coautoria advêm do tratamento metodológico que uma mesma base de dados poderá receber 

em diferentes focos de investigação.   



 
 

 

§ 4º - Dispêndios de recursos financeiros para construção, alimentação e realimentação de bases de dados não 

asseguram propriedade individual por parte do financiador. Ou seja, mesmo que os membros do LEPEC 

invistam recursos financeiros próprios para construção de base de dados, esta ainda continuará pertencendo ao 

grupo de pesquisa. 

§ 5º - Nenhuma base de dados pode ser compartilhada com membros externos ao grupo sem o consentimento 

formal dos líderes do LEPEC. 

 
Art. 11 Os instrumentos de pesquisa construídos, adaptados ou traduzidos sob a orientação de professores 

pesquisadores vinculados ao Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil – LEPEC podem ser 

compartilhados com membros externos ao grupo com o consentimento formal dos líderes do grupo. 

Parágrafo Único: O LEPEC envidará esforços para contrubuir no registro de todos os instrumentos de pesquisa 

desenvolvidos pelos pesquisadores vinculados ao laboratório. 

 

Art. 12 As autorias e co-autorias das produções realizadas no âmbito do Laboratório de Educação e Pesquisa 

Contábil – LEPEC devem ser previamente definidas na concepção da produção científica ou técnica. 

Pesquisadores não vinculados ao grupo são bem-vindos, desde que haja efetiva contribuição para a consecução 

das atividades. 

 

Art. 13 Nenhma produção envolvendo o Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil – LEPEC deve ser 

encaminhada para Congressos e Periódicos sem a revisão e a autorização do Pesquisador-Orientador 

responsável pelo estudo.   

 

Art. 14 O Pesquisador-Orientador figurará como último co-autor do estudo, salvo situações previamente 

acordadas entre o autor e co-autores. 

 

Art. 15 Todas as produções realizadas no âmbito do Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil – LEPEC 

envolvendo seres humanos devem passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR. 

 

CAPÍTULO V – DOS ENCONTROS DO GRUPO 

Art. 16 O Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil – LEPEC promoverá sistematicamente encontros 

para disseminar práticas e métodos de ensino inovadores e proporcionar um espaço de discussão sobre o 

ensino da Contabilidade Financeira e Gerencial e os enfoques epistemológicos e ontológicos nas pesquisas em 

Ciências Contábeis. 

 

§ 1º - A agenda das atividades do grupo é dinâmica e envolve um conjunto de ações relacionadas a: (I) 

orientações para o desenvolvimento de artigos científicos e produções técnicas; (II) angariar projetos para 



 
 

 

financiamento de estudos; (III) realização de workshops instrumentais; (IV) preparação para bancas de defesa e 

apresentações de trabalhos; (V) discussão de temas contemporâneos para pesquisas; (VI) estudo de dinâmicas 

e métodos de ensino; (VII) proposição e discussão de drafts de pesquisa; (VIII) cooperar com o desenvolvimento 

de dissertações e teses; e (IX) outras atividades demandadas pelos integrantes do grupo. 

 

§ 2º - Os encontros do grupo serão agendados e divulgados na homepage do LEPEC. Havendo ausências não 

justificadas em 2 (duas) reuniões consecutivas, o membro do grupo poderá ser desvinculado. 

 

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 17 Os recursos financeiros de projetos de pesquisa financiados por agências de fomento de professores 

vinculados ao LEPEC são de responsabilidade exclusiva do coordenador do projeto. Poderão se beneficiar 

desses recursos financeiros somente o Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil – LEPEC e a equipe, 

se relatados no projeto de pesquisa no momento de sua submissão ao órgão de fomento. 

 

Art. 18 Os recursos financeiros de projetos de extensão envolvendo o LEPEC obedecerão as regras da UFPR, 

seguindo as resoluções vigentes da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças e Fundação de Apoio 

da Universidade Federal do Paraná. 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19 Os casos omissos serão resolvidos pelos líderes do Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil – 

LEPEC. 

 

Curitiba 08 de março de 2018. 

 

Pesquisadores do Laboratório de Educação e Pesquisa Contábil – LEPEC 

Prof. Dr. Romualdo Douglas Colauto 

Prof. Dr. Flaviano Costa  

Profª. Drª. Nayane Thais Krespi Musial 


