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Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças Empresariais (MP_CFE) 

e 

Doutorado Profissional em Controladoria e Finanças Empresariais (DP_CFE) 

 

 

Atividades Programadas Obrigatórias (APO) 

As atividades programadas obrigatórias são consubstanciadas em apresentações de trabalhos 

em eventos científicos, publicações e outras atividades de relevância acadêmica e/ou técnicas. 

O objetivo dessas atividades é proporcionar ao discente o contato com diferentes realidades e 

vivências, com empresários e executivos de organizações nacionais e internacionais.  

O discente poderá atuar nessas atividades tanto como organizador quanto como ouvinte. 

 

Observações: 

a) No decorrer do curso é de responsabilidade do discente coletar e guardar os certificados e 

comprovações correspondentes a cada APO e comprovar essas atividades perante a secretaria 

do curso, 30 dias antes do depósito do trabalho de conclusão de curso, juntamente com o 

formulário correspondente. 

b) Todo início de semestre é divulgada a programação dos eventos e seus respectivos créditos. 

c) De acordo com o regulamento do curso, o mestrando precisa cumprir um total de 8 (oito) 

créditos, que correspondem a 96 horas de atividades, e o doutorando precisa cumprir um total 

de 14 (quatorze) créditos, que correspondem a 168 horas de atividades, (um crédito = 12 horas 

de atividades). 

d) O Relato Tecnológico é uma atividade programada obrigatória que deve ser realizada. As 

demais atividades programadas obrigatórias serão de livre escolha pelo discente, dentre 

aquelas passíveis de serem realizadas.  

e) Os créditos não podem ser totalmente completados apenas com a participação do discente 

como ouvinte; ele deverá se envolver na organização de eventos, tanto na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM) como em empresas, apresentar trabalhos, participar de 

eventos como palestrantes e outras atividades que podem ser propostas pela coordenação. 

f) Todas as participações das atividades programadas deverão ser comprovadas. 
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Evento 

 

Objetivo 

 

Participação 

 

Horas 

Encontro Mackenzie 

de Controladoria e 

Finanças 

Evento anual com objetivo de 

reunir executivos de empresas, 

onde eles apresentam as suas 

experiências de negócios e desafios 

empresariais atuais. 

Organização 10 

Ouvinte 3 

Workshops/ 

Seminários/Oficinas 

na UPM 

Eventos realizados na UPM 

voltados à discussão de temas 

entre profissionais de mercado e 

os discentes do PPG_CFE. 

Organização 10 

Elaboração dos Anais 10 

Apresentação 6 

Moderação 4 

Ouvinte 3 

Eventos de 

Associações 

Empresariais ou 

Profissionais 

Eventos realizados externamente à 

UPM por entidades, tais como: 

Anefac, Sindcont, Sescon, CRC-SP, 

ABIT, ABIMAQ, ABINEE e FIESP, 

bem como os realizados por 

entidades de profissionais de áreas 

que tenham afinidades com os 

temas do PPG_CFE. 

Organização 8 

Apresentação 5 

Ouvinte 3 

Palestras e cursos 

em Empresas 

Eventos (palestras e cursos) 

organizados pelos discentes, onde 

eles participam também como 

palestrantes. 

Organização e 

apresentação 
8 

Visitas Técnicas 

Esses eventos têm como objetivo 

proporcionar o conhecimento de 

outras realidades e vivências no 

contato com empresas e entidades 

empresariais, tanto no âmbito 

nacional quanto no internacional. 

Organização 8 

Participação 3 
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Eventos 

Tecnológicos e 

Acadêmicos 

Eventos realizados por IES ou 

associações científicas, que 

oferecem seções destinadas a 

apresentação e discussão de 

trabalhos, com foco na resolução 

de problemas, aplicados a casos 

reais (EMPRAD, SEMEAD, ...). 

Organização 8 

Moderador/Debatedor 4 

Apresentação 3 

Avaliação de Artigo 2 

Ativ. Operacional (Por 

hora de dedicação na 

atividade) 

1 

Submissão de 

Trabalho 

Tecnológico ou 

Acadêmico 

Submissão de trabalho relacionado 

ao PPG_CFE, com aprovação do 

orientador e coordenador, para 

publicação em periódico 

acadêmico ou tecnológico.  

Submissão  2 

Publicações Técnicas 

Trabalhos aceitos para publicação 

em revistas técnicas com foco 

profissional. 

Com Qualis ≤ T4 8 

Com Qualis ≥ T5 3 

Sem Qualis 1 

Publicações 

Acadêmicas 

Trabalhos aprovados em periódicos 

acadêmicos nacionais ou 

internacionais. 

Com Qualis A1 e A2 30 

Com Qualis B1 e B2 

(Limitado a um artigo) 
15 

Com Qualis B3 a B5 

(Limitado a um artigo) 
5 

Sem Qualis 2 

Atividades de 

Extensão no 

Mackenzie 

Participação em atividades 

propostas como projetos de 

extensão por alunos e professores 

(exemplos: participação no IR 

Solidário; em Atividades 

Integradoras na Graduação). 

Por hora de dedicação 

na atividade 
1 

Pesquisa 

Intervencionista 

Treinamento, implementação e 

suporte para a pesquisa 

intervencionista com elaboração 

do Relato Tecnológico. 

Entrega 20 
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APO Internacional 

Participação em cursos de curta 

duração ou eventos, promovidos 

pela UPM em conjunto com 

instituições internacionais.  

Por semana de evento 20 

Relato Tecnológico 

(OBRIGATÓRIO) 

Relato Tecnológico do produto 

objeto do trabalho de conclusão de 

curso. 

Entrega 20 

Disciplina Adicional 

Disciplina não obrigatória, cursada 

adicionalmente aos créditos 

obrigatórios do curso. 

Aprovação na Disciplina 
(Limitado a uma disciplina) 

30 

 

Para o Doutorado (obrigatórias): 
 

APO - O1 : Relato de intervenção - experiência prévia ao doutorado 

APO - 02 : Publicação de artigo em mídia de negócios : ensaio relativo ao tema da tese 

APO - 03: Participação em Congresso Profissional 

APO - 04: Participação em Congresso Acadêmico Nacional 

APO - 05: Participação em Congresso Acadêmico Internacional 

 

Paper 1: Revisão da Literatura submetido/apresentado em Congresso (publicação definitiva até 
o depósito) 

Paper 2: Fatores que explicam o fenômeno submetido/apresentado em Congresso 

Paper 3: Intervenção 

 


