EXTRATO PPC 2013
Ano 01 - 1° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

01

Contabilidade Básica

80

04

Ementa:
Conceito de Contabilidade. Origem, objetivos e usuários da Contabilidade. Estudo do
patrimônio e das variações patrimoniais. Princípios Fundamentais de Contabilidade.
Planificação contábil. Procedimentos Básicos de escrituração. Regime de caixa e competência.
Formação do Resultado e encerramento do exercício social. Balancete e Demonstrações
contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.
Objetivo:
Compreender o mecanismo de funcionamento da contabilidade e quais são os fatores que
impactam sobre o seu desenvolvimento e o controle do patrimônio.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e
Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz
de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão.
Referências Básicas:
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
KANITZ, Stephen Charles; Iudícibus, Sérgio de; Martins, Eliseu. Contabilidade Introdutória.
11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
Referências Complementares:
ARAÚJO, Adriana Maria Procópio de, ASSAF, Alexandre. Introdução à Contabilidade. São
Paulo: Atlas, 2004.
CONTABILIDADE, Conselho Federal de. Princípios fundamentais e normas brasileiras de
contabilidade. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2008.
CRUZ, June Alisson Westarb, ANDRICH, Emir Guimarães, SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa.
Contabilidade introdutória. Curitiba: Juruá, 2008.
FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Básica. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2013.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 16ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.
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Ano 01 - 1° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

02

Teoria Geral da Administração I

80

04

Ementa:
Origem e Evolução da Administração. Introdução ao estudo do pensamento administrativo.
Conceito de Administração. Administração como ciência social aplicada. Teorias
Administrativas: Teoria Científica e Clássica. Teoria das relações humanas. Teoria da
burocracia. Teoria estruturalista. Teoria comportamentalista. Teoria neoclássica. Teoria de
sistemas. Desenvolvimento organizacional. Teoria da contingência. Administração participativa.
Tendências da Administração. Ética e Responsabilidade Ambiental.
Objetivo:
Proporcionar conhecimento sobre os principais conceitos de administração e apresentar qual é
o papel do administrador no contexto social.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8.ed. Campus, 2011.
LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração: Princípios e Tendências. 2 ed.
Saraiva, 2008.
MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. Administração: Série Essencial. Saraiva, 2003.
Referências Complementares:
BERNARDES, Cyro. MARCONDES, Reinaldo C. Teoria Geral da Administração.
Gerenciando Organizações. Saraiva, 2003.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. 3. ed. São Paulo:
Pearson, 2000.
KUAZAQUI, Edmir. Administração para Não Administradores. São Paulo: Saraiva, 2006.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração para não administradores. A gestão dos negócios
ao alcance de todos. 2 ed. São Paulo: Manole, 2011.
COELHO, Márcio. Essência da Administração. Conceitos introdutórios. São Paulo: Saraiva,
2008.
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Ano 01 - 1° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

03

Instituições de Direito Público e Privado

80

04

Ementa:
Teoria Geral do Direito; Direito Objetivo e Direito Subjetivo; Direito Público; Direito Privado;
Ramos do Direito; Fontes do Direito; Direito Constitucional; Direitos do Consumidor; Direitos
Difusos; Direito Penal; Direito Ambiental; Direito Internacional; Direito Civil; Responsabilidade
Civil; Ramos do Direito Privado; Sujeitos de Direito; Direito das Obrigações; Direito das Coisas;
Direito das Sucessões; Direito de Família. Direitos humanos: afro-brasileiros e indígenas.
Objetivo:
Discutir sobre o sistema jurídico nacional e o internacional, do papel do direito no mundo atual
como controlador social, especialmente naquilo que se relacionar com o exercício da atividade
profissional do Contador e também com relação ao exercício da cidadania.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direto Privado. 14 ed.
São Paulo: Saraiva, 2011.
PALAÍA, Nelson. Noções Essenciais de Direito. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 2004.
SILVA, Edson Jacinto da. Instituições de Direito público e Privado. Servanda, 2009.
Referências Complementares:
Código Civil - Lei 10.406 de 10 de 3 janeiro de 2002.
NUNES, Rizzoto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Saraiva, 2009.
COTRIM, Gilberto. Direito Fundamental: Instituições de direito público e privado. 23 ed. São
Paulo: Saraiva, 2009.
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 12 ed. São Paulo: Atlas,
2012.
DOWER, Nelson Godoy Brasil et al. Instituições de Direito Público e Privado. 14 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014.
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Ano 01 - 1° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

04

Economia I

80

04

Ementa:
Origens e evolução da ciência econômica. Introdução ao problema econômico. Teorias
econômicas. Mensuração da atividade econômica. Teoria da renda. Oferta e demanda
agregada. Introdução da história do pensamento econômico e as principais teorias
econômicas. Análise microeconômica e macroeconômica. Análise Econômica a partir da
cultura Afro-Brasileira e Indígena.
Objetivo:
Conhecer os principais elementos da evolução do pensamento econômico e realizar análise
micro e macroeconômica e seu impacto no contexto atual.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 18ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
GUIMARAES, Thelma; MOCHON, Francisco. Princípios de Economia. São Paulo: Pearson,
2007.
WESSELS, Walter. Economia. 2ª. ed,, São Paulo: Saraiva, 2003.
Referências Complementares:
LANZANA, Antonio E. Teixeira. Economia Brasileira: fundamentos e atualidades. 2ª. ed.
São Paulo: Atlas, 2002.
LOPES, J. C. e ROSSETTI, J. P. Economia Monetária. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2005
MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior. 8ª. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
GEDANKE, Sara et al. Macroeconomia. São Paulo: Pearson, 2006.
VARIAN, Hal R. Microeconomia: uma abordagem moderna. 8 ed. Rio de Janeiro: Campus,
2012.
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Ano 01 - 1° SEMESTRE
Código
05
Ementa:

Componente

CH

Crédito

Metodologia Científica e da Pesquisa

80

04

Conceitos e abrangência da metodologia. O papel da ciência. Noções gerais sobre
conhecimento. O processo de pesquisa. Passos e etapas no processo de investigação
científica. Citações. Trabalhos acadêmicos: tipos características e estrutura. Natureza e tipos
de pesquisa. Técnicas de coleta de dados. Relatório de pesquisa. Estilo de redação. Normas
da instituição e ABNT para elaboração de resenha, artigo científico, projeto de estágio e
relatório de estágio.
Objetivo:
Reconhecer a abrangência da metodologia para a elaboração do projeto e do relatório final do
curso. Viabilizar um amplo domínio das normas técnicas na elaboração e apresentação dos
trabalhos acadêmicos e científicos.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão.
Referências Básicas:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 14.ed. Porto Alegre:
[s.ed.], 2008.
MARCONI, Marina de Andrade ; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
Referências Complementares:
CERVO, Amado Luiz: BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2002.
DEMO, Pedro. Praticar Ciência: Metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva,
2011.
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MATTAR, João. Metodologia Científica na Era da Informática. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2008.
VIANA, Ilca de Oliveira de Almeida. Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático
da produção científica. São Paulo: EPU, 2001.
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Ano 01 - 2° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

06

Matemática

80

04

Ementa:
Razão, regras de proporcionalidade, porcentagem, função linear, álgebra matricial, sistemas
lineares e probabilidade.
Objetivo:
Interpretar os principais conceitos da matemática para criar a capacidade de reflexão,
interpretação, raciocínio lógico-quantitativo, argumentação, comunicação e avaliação.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil.
Referências Básicas:
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira fácil. São Paulo: Saraiva, 2004.
SILVA, Fernando César Marra e, ABRÃO, Mariângela. Matemática básica para decisões
administrativas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SILVA, Marcelo Rodrigues; MINELLO,Roberto . Matemática Financeira e Comercial. Editora
Ferreira, 2009
Referências Complementares:
HARIKI, Seiji et al. Matemática aplicada: administração, economia, contabilidade. São Paulo:
Saraiva, 1999.
JAQUES, Ian. Matemática para economia e administração. 6. Ed. São Paulo: Pearson,
2011.
MORETTIN, Pedro A., BUSSAB, Wilton de O., HAZZAN, Samuel. Cálculo: funções de uma e
várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2009.
SILVA, Ermes Medeiross; SILVA, Elio Medeiros; SILVA Sebastião Medeiros. Matemática básica
para os cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2010.
VERAS, Lílian Ladeira. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2007.
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Ano 01 - 2° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

07

Contabilidade Geral

80

04

Ementa:
Revisão das operações básicas para o encerramento da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
e do Balanço Patrimonial (BP). Plano de Contas: elenco, função e funcionamento. Princípios de
Contabilidade. Escrituração Contábil: Livro Razão e Diário. Subscrição e Integralização de Capital.
Impostos sobre operações com mercadorias e produtos. Apuração contábil dos tributos incidentes sobre
as operações de compra e venda. Operações com mercadorias, critérios de avaliação de estoque,
apuração do custo das mercadorias e produtos vendidos. Operações com bens do Ativo Imobilizado.
Operações diversas. Contabilização da folha de pagamento e das provisões para férias e décimo terceiro
salário. Encerramento do exercício, apuração e destinação do resultado. Preparação e elaboração da
DRE e BP.

Objetivo:
Compreender o mecanismo de funcionamento e movimentação da contabilidade, assim como as normas
que impactam no processo de mensuração, registro e evidenciação dos fatos e atos contábeis.

Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus
usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre equipes
multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e
disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da
legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais.
.

Referências Básicas:
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade comercial: atualizado conforme
o novo código civil. 9° ed. São Paulo: Atlas, 2010.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
Referências Complementares:
GRECO, Alvísio Lahorgue, AREND, Lauro, GÄRTNER, Günther. Contabilidade: teoria e
prática básicas. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 16ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.
SÁ, Antonio Lopes de. Fundamentos da contabilidade geral. 3ª. Curitiba: Juruá, 2009.
SZUSTER, Natan; CARDOSO, Ricardo Lopes; SZUSTER, Fortunée Rechtman; SZUSTER,
Flávia Rechtman. Contabilidade Geral: Introdução à contabilidade societária. 3ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
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Ano 01 - 2° SEMESTRE

Código

Componente

CH

Crédito

08

Português Instrumental

80

04

Ementa:
Uso da linguagem como fator de eficiência no ambiente profissional. Argumentação e contraargumentação. Aplicabilidade da correspondência empresarial contemporânea, eletrônica ou
impressa, na empresa. Subsídios gramaticais.
Objetivo:
Proporcionar subsídios para o desenvolvimento de uma leitura ativa, crítica e analítica de
textos, assim como planejar e produzir textos técnicos pertinentes ao Curso.

Competências e habilidades:
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 19. ed. São
Paulo: Atlas, 2008.
MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. 11. ed. São Paulo: Saraiva,
2006.
Referências Complementares:
GOLD, Miriam. Redação Empresarial. 3.ed.São Paulo: Pearson, 2007.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa. Atividades de leitura e produção de textos. 3
ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
SAUTCHUK, Inez. Perca o medo de escrever. São Paulo: Saraiva, 2011.
TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na Prática. Para cursos de graduação e concursos
públicos. São Paulo: Saraiva, 2011.
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Ano 01 - 2° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

09

Economia II

80

04

Ementa:
Teoria da Produção. Custos de produção. Maximização de Lucros. O sistema de contas
nacionais. Introdução a política fiscal e monetária. Moeda e mercado financeiro: moeda e suas
funções. Sistema financeiro nacional. Inflação. Desemprego e mercado de trabalho.
Desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
Objetivo:
Proporcionar aos acadêmicos o conhecimento da evolução da economia brasileira e das
teorias econômicas, para que possam compreender melhor a complexa realidade em que
vivem, oferecendo oportunidades de observação, análise e participação.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
GREMAUND, Amaury Patrick. Economia Brasileira Contemporânea. 5ª. ed. São Paulo:
Atlas, 2004.
VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de e GARCIA, Manual de Economia. 6ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
WESSELS, Walter. Economia. 2ª. ed,, São Paulo: Saraiva, 2003.
Referências Complementares:
LANZANA, Antonio E. Teixeira. Economia Brasileira: fundamentos e atualidades. 2ª. ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
SOUZA, Nali de Jesus de. Economia Basica. 1 ed.São Paulo: Atlas, 2013.
SACHS, J. e LARRAIN, F. Macroeconomia. Edição revisada e atualizada. São Paulo:
Makron Books, 2000.
MOCHÓN, Morcillo Francisco. Princípios de Economia. São Paulo: Pearson, 2007.
VARIAN, Hal R. Microeconomia: uma abordagem moderna. 8 ed. Rio de Janeiro: Campus,
2012.
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Ano 01 - 2° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

10

Teoria Geral da Administração II

80

04

Ementa:
Origens do pensamento administrativo. Escola das relações humanas. Teoria da burocracia e
teoria estruturalista. Teoria comportamentalista. Teoria neoclássica. Teoria de sistemas.
Desenvolvimento organizacional. Teoria da contingência. Administração participativa.
Objetivo:
Proporcionar uma formação humanística e visão global para compreender o meio social
político, econômico e cultural facilitando a tomada de decisão nas organizações. Proporcionar
aos acadêmicos a ciência da administração sob a luz das teorias administrativas e sua
aplicabilidade nas empresas modernas.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8.ed. Campus, 2011.
LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração: Princípios e Tendências. 2 ed.
Saraiva, 2008.
MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. Administração: Série Essencial. Saraiva, 2003.
Referências Complementares:
BERNARDES, Cyro. MARCONDES, Reinaldo C. Teoria Geral da Administração.
Gerenciando Organizações. Saraiva, 2003.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração para não administradores. A gestão dos negócios
ao alcance de todos. 2 ed. São Paulo: Manole, 2011.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. 3. ed. São Paulo:
Pearson, 2000.
COELHO, Márcio. Essência da Administração. Conceitos introdutórios. São Paulo: Saraiva,
2008.
KUAZAQUI, Edmir. Administração para Não Administradores. São Paulo: Saraiva, 2006.
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Ano 02 - 3° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

11

Constituição e Organização de Empresa

80

04

Ementa:
Sociedade em geral: atos de empresa; atos econômicos; firma e denominação social;
dissolução; liquidação. Sociedade em nome coletivo, Sociedade em comandita simples e
Sociedade em comandita por ações: origem e definição, nome empresarial, responsabilidade
dos sócios; constituição e registro. Sociedade por ações, Sociedade em conta de participação,
Sociedade limitada e Sociedade cooperativa: origem e definição; nome empresarial;
responsabilidade dos sócios; constituição e registros; aumento ou redução do capital social;
encerramento das atividades. EIRELI e microempreendedor individual. Registro dos atos
constitutivos na Junta Comercial, na Receita Federal, na Receita Estadual e na Prefeitura
Municipal e outros registros necessários.
Objetivo:
Conhecer os tipos de sociedade para poder constituir e organizar empresas quando do
desempenho de suas atividades.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão.
Referências Básicas:
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro Volume III. Contratos e Atos
Unilaterais. 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 28ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2010.
Referências Complementares:
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. Vol. I. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
MAMADE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. volume I, III e V. São Paulo: Atlas, 2012..
MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 35.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. Esquematizado. 3 ed. São Paulo: Método, 2013.
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito Empresarial Sistematizado. São Paulo: Saraiva, 2012.
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Ano 02 - 3° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

12

Matemática Financeira

80

04

Ementa:
Regimes de capitalização de juros: simples e compostos; desconto comercial e racional; taxas de
juros: efetiva, proporcionais, equivalentes, nominal, real; aplicações financeiras, taxa Over e taxa
Over Selic; séries uniformes. Sistemas de amortizações.
Objetivo:
Desenvolver as seguintes habilidades: raciocínio lógico e crítico, reflexão, expressão,
comunicação, argumentação, determinação, confiança em si mesmo, criatividade, espírito de
equipe, responsabilidade, honestidade, tomada de decisão, comprometimento ético e social.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão.
Referências Básicas:
BRUNI, Adriano Leal; FAMA, Rubens. Matemática financeira com HP 12C e excel. 5.ed. São
Paulo: Atlas, 2008.
HAZZAN, Samuel, POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira. 6 ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
VERAS, Lílian Ladeira. Matemática financeira. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
Referências Complementares:
SILVA, André Luiz Cavalhal da. Matemática Financeira Aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas.
2010.
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Financeira Fácil. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
FARO, Clóvis de. Fundamentos da Matemática Financeira. Uma introdução ao cálculo
financeiro e a analise de investimento de risco. 1ª ed.Saraiva.2011.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira objetiva e aplicada. 9 ed. São Paulo:
Saraiva, 2011
SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática Financeira. 5ª ed. Pearson. 2011.
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Ano 02 - 3° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

13

Contabilidade Intermediária I

80

04

Ementa:
Tratamento Contábil das contas: Clientes, Estoques, Créditos de Longo Prazo, dos
Investimentos, do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível. Contabilidade Comercial.
Objetivo:
Aplicar as normas brasileiras de contabilidade pertinentes as contas relacionadas e entender a
sistemática de contabilização das operações realizadas.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania.
Referências Básicas:
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade comercial: atualizado conforme
Lei Nº 11.638/07 e Lei Nº 11.941/09. 9° ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; GOMES, José Mário Matsumara. Contabilidade
Intermediária: atualizada pela Lei nº 11.941/09 e pelas Normas do CPC. 2ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2011
Referências Complementares:
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade avançada. 2ª. São Paulo: Atlas, 2010.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 6ª ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
GRECO, Alvísio Lahorgue; AREND, Lauro; GÄRTNER, Günther. Contabilidade: teoria e
prática básicas. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2007.
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural: contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária,
imposto de renda pessoa jurídica. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.de renda pessoa jurídica. 10ª
ed. São Paulo: Atlas, 2009.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária – 2º Ed. Saraiva, 2009.
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Ano 02 - 3° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

14

Direito Empresarial

80

04

Ementa:
Direito Comercial e Societário, utilizando a nomenclatura de Direito Empresarial, adotada pelo
Código Civil de 2002. Teoria Geral do Direito Comercial; Regime Jurídico da Livre Iniciativa;
Registro de Empresa; Livros Comerciais; Estabelecimento Empresarial; Direito Societário;
Constituições das Sociedades Contratuais; Sócio da Sociedade Contratual; Sociedades
Contratuais Menores; Sociedade Limitada; Dissolução da Sociedade Contratual; Sociedade por
Ações; Direito Cambiário; Constituição do Crédito Cambiário; Exigibilidade do Crédito
Cambiário; Direito Falimentar; Contratos Mercantis.
Objetivo:
Identificar os estudos jurídicos que propiciam condições para o exercício profissional do
Administrador, desta forma, ressalta-se os aspectos importantes que abrangem o Direito
Empresarial.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro Volume III. Contratos e Atos
Unilaterais. 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 28ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2010.
Referências Complementares:
FAZZIO JÚNIOR,Waldo. Manual de Direito Comercial. 15 ed. São Paul: Atlas, 2014.
MAMADE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. volume I, III e V. São Paulo: Atlas, 2012.
MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 35.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. Esquematizado. 3 ed. São Paulo: Método, 2013
NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2014.
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Ano 02 - 3° SEMESTRE
15

Componente

CH

Crédito

Ética Geral e Profissional

80

04

Ementa:
Relação entre Antropologia Filosófica e Ética. Ética e Moral. Teorias éticas como formas de
legitimação da obrigatoriedade moral. Éticas teleológicas (ética da responsabilidade) e
deontológicas (ética da convicção): suas implicações e aplicações à vida, às formas de gestão
e ao mundo dos negócios.
A ética da alteridade, a dignidade humana e as questões étnico-raciais na formação da
consciência moral e no reconhecimento das particularidades econômicas. A responsabilidade
ética dos cidadãos no Brasil face à urgência das políticas afirmativas com relação aos
afrodescendentes e indígenas expressas nas leis 10639/2003 (afrodescendentes) e
11645/2008 (afrodescendentes e indígenas). Ética e responsabilidade social e ambiental das
empresas. Ética profissional, Códigos de Ética e responsabilidades morais. A ética como
prática afirmativa e comprometedora no mundo dos negócios. Código de ética de
Contabilidade.
Objetivo:
Proporcionar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento de competências
necessárias para o exercício da profissão contábil.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
LOPES DE SÁ, Antônio. Ética profissional. 8. ed. S.o Paulo: Atlas, 2009.
LISBOA, Lázaro Plácido. Ética geral e profissional em contabilidade. 1ª. São Paulo: Atlas,
2007.
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez, DELL'ANNA, João. Ética. 30ª. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2008.
Referências Complementares:
ALONSO, F.R., LÓPEZ, F. G; CASTRUCCI, P. de L. Curso de ética em administração. São
Paulo: Atlas, 2006.
ASHLEY, Patricia Almeida. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 6ª. Petrópolis, RJ: Vozes,
2008.
SPINOZA, Benedictus. Ética. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
CRC/RS. Código de Ética Profissional. 7ª ed. Porto Alegre: CRCRS, 2011.
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Ano 02 - 4° SEMESTRE
Código
16
Ementa:

Componente

CH

Crédito

Direito Tributário

80

04

Introdução ao Direito Tributário. Espécies Tributárias. Sistemas Tributários. Competência
Tributária. Legislação Tributária. Obrigação Tributária. Crédito Tributário. Administração
Tributária. Impostos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Processo Administrativo
Fiscal. Crimes Tributários.
Objetivo:
Reconhecer e empregar os conteúdos para resolver situações problemas que se apresentam
diante das prerrogativas legais a serem respeitadas no ambiente empresarial.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 33ª. ed. São Paulo: Malheiros. 2012.
MARTINS, Sérgio Pinto. Manual de Direito Tributário. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012
Referências Complementares:
CASALINO, Vinícius. Curso de Direito Tributário e Processo Tributário 1ª Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012.
CASTRO, Alexandre Barros. Noções de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2008
PULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2008.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
RICARDO, Alexandre. Direito Tributário Esquematizado. 6ª Edição. Rio de Janeiro, Forense;
São Paulo: Método, 2012.
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Ano 02 - 4° SEMESTRE
Código
17

Componente
Contabilidade Intermediária II

CH
80

Crédito
04

Ementa:
Instrumentos Financeiros - Ativos e Passivos. Tratamento Contábil do Passivo Circulante e Não
Circulante. Patrimônio Líquido. Demonstração do Resultado do Exercício: Contabilização dos
Juros sobre Capital Próprio e dos Tributos sobre o Lucro, Participações no Resultado e
Destinação do resultado do exercício. Demonstração do Valor Adicionado; Demonstração dos
Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e Notas
explicativas das Demonstrações Contábeis.
Objetivo:
Aplicar as normas brasileiras de contabilidade pertinentes às contas relacionadas e entender a
sistemática de contabilização das operações realizadas.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
Referências Básicas:
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade comercial: atualizado conforme
Lei Nº 11.638/07 e Lei Nº 11.941/09. 9° ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; GOMES, José Mário Matsumara. Contabilidade
Intermediária: atualizada pela Lei nº 11.941/09 e pelas Normas do CPC. 2ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2011.
Referências Complementares:
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade avançada. 2ª. São Paulo: Atlas, 2010.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 6ª ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
GRECO, Alvísio Lahorgue; AREND, Lauro; GÄRTNER, Günther. Contabilidade: teoria e
prática básicas. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2007.
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural: contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária,
imposto de renda pessoa jurídica. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.de renda pessoa jurídica. 10ª
ed. São Paulo: Atlas, 2009.
IBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária – 2º Ed. Saraiva, 2009.
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Ano 02 - 4° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

18

Estatística

80

04

Ementa:
Introdução à estatística. Conceitos, dados, população e amostra. Tabelas de frequência.
Gráficos. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão ou de variabilidade. Medidas de
assimetria ou curtose. Teoria elementar da probabilidade. Distribuição binomial. Distribuição
normal. Teoria amostral. Números e índices.
Objetivo:
Proporcionar o conhecimento das técnicas estatísticas para análise descritiva de dados e o
instrumental para a análise inferencial, bem como identificar os recursos estatísticos pelo
Programa EXCEL para realização de análises estatísticas.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão.
Referências Básicas:
LAPPONI, JuanCarlos. Estatística usando o Excel. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
MALHOTRA,Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma Orientação Aplicada. 3.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2001.
TRIOLA,Mario. Introdução à Estatística.7. Ed.Rio de Janeiro:LTC,1999.
Referências Complementares:
ANDERSON, David R. ET AL. Estatística aplicada à administração e economia. 2 ed. São
Paulo: Pioneira, 2002.
DOWNIING,D.;CLARCK,J.EstatísticaAplicada.São Paulo: Saraiva,2000.
HOFMANN,Rodolfo.Estatística para Economista.3.ed.São Paulo: Pioneira,2001.
SPIEGEL,M.R.Probabilidade e Estatística.São Paulo: Mc-grawhill do Brasil,1978.
BRUNI, Adriano Leal. Estatística Aplicada Gestão Empresarial. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
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Ano 02 - 4° SEMESTRE

Código

Componente

CH

Crédito

19

Contabilidade Pública

80

04

Ementa:
Aziendas públicas: conceito, elementos características, classes. Grupos econômicos públicos.
Contabilidade pública: contexto, objeto, fins. Preceitos legais sobre contabilidade pública. O
organismo das aziendas públicas. Patrimônio das aziendas públicas: Substância e contrasubstância patrimonial; A gestão da azienda pública nos seus vários aspectos; O exercício e o
período administrativo. Regimes contábeis. Revelação contábil e estatística nas aziendas
pública. Orçamento público: aspectos principais, matéria orçamentária; estrutura e elaboração.
Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das
Variações Patrimoniais. Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido de Execução
Orçamentária. Controle Interno e Controle Externo.
Objetivo:
Compreender a organização da área governamental, bem como os instrumentos e os
mecanismos contábeis das entidades públicas.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis.
Referências Básicas:
ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes. Contabilidade pública. 1ª. São
Paulo: Saraiva, 2006.
KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MILESKI, Helio Saul. O Controle da gestão pública. 1ª. São Paulo: Revistas dos Tribunais,
2003.
Referências Complementares:
BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Disponível em
<http://www.stn.fazenda.gov.br/>.
CASTRO, Domingos Poubel de; GARCIA, Leice Maria. Contabilidade pública no governo
federal: guia para reformulação do ensino e implantação da lógica do SIAFI nos governos
municipais e estaduais com utilização do excel. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
CONTABILIDADE, Conselho Federal de. Orientações estratégicas para a contabilidade
aplicada ao setor público no brasil. 1ª. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade. 2012
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: Um Enfoque Administrativo na Nova
Contabilidade Pública. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.
Silva, Maurício Corrêa da. Demonstrações Contábeis Públicas. 1ª ed. São Paulo: Atlas,
2012.
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Ano 02 - 4° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

20

Contabilidade e Análise de Custos I

80

04

Ementa:
Contabilidade de Custos. Conceitos básicos de custos, classificações e nomenclatura. Custeio
por Absorção Integral. O ciclo básico da contabilidade de custos. A problemática do rateio dos
custos indiretos de fabricação. Custeio variável: análise custo/volume/lucro.
Objetivo:
Proporcionar o aprendizado das metodologias e técnicas de contabilização dos custos, assim
como a compreensão da contabilidade de custos quanto aos aspectos históricos, objetivos,
terminologia, formas de apropriação e contabilização, de modo a evidenciar a sua utilidade no
processo de mensuração, avaliação de estoque e auxílio à tomada de decisão empresarial.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas
modernas. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9ª. Ed.. São Paulo: Atlas, 2008.
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade de Custos: Um enfoque direto e
objetivo. 10ª. São Paulo: Saraiva, 2012.
Referências Complementares:
BERTO, José Dálvio; BEULKE, Rolando. Gestão de Custos. São Paulo: Saraiva, 2006.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 5ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
NAKAGAWA, Masayuki. Gestão estratégica de custos: conceito, sistemas e implementação.
1ª. São Paulo: Atlas, 2007.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2009.
WERNKE, Rodney. Gestão de custos: uma abordagem prática. 2ª. São Paulo:
Atlas, 2008.
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Ano 03 - 5° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

21

Contabilidade Avançada

80

04

Ementa:
Coligadas, equiparadas e controladas. Transações entre partes relacionadas. Métodos de
Avaliação de Investimento. Consolidação das demonstrações contábeis. Reestruturações
societárias – incorporação, fusão, cisão e aspectos fiscais. Ganhos e Perdas de Capital. Juros
Sobre o Capital Próprio. Extinção de Sociedades. Demonstração do Valor Adicionado.
Contabilização de Provisões, Arrendamento Mercantil (leasing), consórcios e seguros.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Objetivo:
Proporcionar o aprendizado das técnicas de consolidação das demonstrações contábeis e o
conhecimento dos procedimentos de constituição, legalização, fusão, cisão e dissolução de
empresas.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade avançada. 2ª. São Paulo: Atlas, 2010.
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010
PEREZ JUNIOR, José Hernandez, OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade avançada: texto
e testes com respostas. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.
Referências Complementares:
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária.
2ª edição, Editora Atlas, São Paulo 2012.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL - Princípios de
contabilidade e normas brasileiras de contabilidade. (V1; V2 e V3) 6ª Edição, Porto Alegre,
2011.
MULLER, Aderbal Nicolas, SCHERER, Luciano Márcio. Contabilidade Avançada e
Internacional. Atualizado com o IRFS 9 – Instrumentos financeiros. 2 ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo. Contabilidade Avançada e Análise das
Demonstrações Financeiras. 16ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada. 3ª edição, Editora Saraiva, São Paulo,
2012.
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Direito Trabalhista e Legislação Social

80

04

Ementa:
Direito do Trabalho. Relação de Trabalho. Origem e evolução da legislação social. Contrato
individual de trabalho. Contratos Especiais de Trabalho. Jornada de trabalho. Repouso
remunerado. Salário e remuneração. Férias, Décimo Terceiro, Salário-família e Segurodesemprego. Rescisão do contrato de trabalho e suas consequências. Normas Especiais de
Tutela do Trabalho. Normas Complementares de Proteção ao Trabalhador. Estabilidade e
Garantia de Emprego. Legislação do FGTS. Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Aposentadoria e retorno ao serviço. Segurança e Medicina do Trabalho. Associação Sindical e
Convenção Coletiva do Trabalho. Justiça do Trabalho. Previdência, Assistência Social e
Legislação Complementar.
Objetivo:
Conhecer e compreender as normas trabalhistas e previdenciárias que regulam as relações
individuais e coletivas de trabalho, bem como os princípios, as regras e as instituições ligadas a
estas relações.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho, 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho, 36ª ed. São Paulo: LTR,
2011.
ROSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do Trabalho, 9ª ed. Curitiba: Juruá, 2009.
Referências Complementares:
BASILE, César Reinaldo Offa. Direito do Trabalho: Sínopses Jurísicas. 4 ed. São Paulo: Saraiva,
2012.
BRASIL, CONSTITUIÇÃO. Constituição da República Federativa do Brasil. 7ª Ed. Rio de
Janeiro: Aurora, 1989.
C.L.T. - SARAIVA & CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 41º ED. SARAIVA, 2013
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 14ª ed. São Paulo: Saraiva,
1997.
SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho: Série Concursos Públicos. 14 ed. São Paulo: Método,
2012.
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Métodos Quantitativos

80

04

Ementa:
Regressão e Correlação. Séries Temporais. Testes de Hipóteses.
Objetivo:
Desenvolver raciocínio lógico e quantitativo. Aplicar medidas quantitativas de estimação em
amostras gerenciais. Compreender o relacionamento de variáveis na explicação de grandezas
administrativas e econômicas.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão.
Referências Básicas:
SMAILES, Joane; MCGRANE, Angela. Estatística Aplicada a Administração com Excel. 1
ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MEDEIROS, Valéria Zuma. Métodos quantitativos com Excel. 1. Ed. São Paulo: Thomson
Learning (Pioneira), 2008.
MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
Referências Complementares:
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 6ª ed. São Paulo:
Bookman, 2012.
SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos de Métodos Quantitativos: Aplicados em
Administração, Economia, Contabilidade e Atuária. São Paulo: Saraiva, 2011.
SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Macron, 1994.
STEVENSON, Wiliam J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 1981.
WANKE, Peter, JULIANELLI, Leonardo. Previsão de Vendas: Processos Organizacionais &
Métodos Quantitativos e Qualitativos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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Contabilidade e Análise de Custos II

80

04

Ementa:
Integração custo/contabilidade. Contabilização de custos industriais: materiais diretos, mão de
obra direta e custos indiretos de fabricação – CIF. Sistema de Acumulação de Custos.
Impactos das diferentes filosofias de custeio na valorização do Estoque e no Resultado da
entidade. Tratamento contábil das perdas no processo produtivo: Subprodutos e sucatas.
Métodos de avaliação de produção em andamento. Avaliação de estoques de produtos pela
sistemática não integrada. Custos na produção conjunta. Métodos de Custeio. Sistema de Prédeterminação de custos. Sistema de Mensuração de Custos.
Objetivo:
Proporcionar ao acadêmico conhecimento sobre os diversos custos industriais, sistemas de
custos e métodos de custeio, de modo a proporcionar qualificação quanto à mensuração de
custos, avaliação do resultado, controle, planejamento e auxílio à tomada de decisão
empresarial.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus
usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções
de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais,
que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou
institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à
prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de
decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da
legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais.

Referências Básicas:
BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas
modernas. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9ª. Ed.. São Paulo: Atlas, 2008.
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade de Custos: Um enfoque direto e
objetivo. 10ª. São Paulo: Saraiva, 2012.
Referências Complementares:
BERTO, José Dálvio; BEULKE, Rolando. Gestão de Custos. São Paulo: Saraiva, 2006.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 5ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
NAKAGAWA, Masayuki. Gestão estratégica de custos: conceito, sistemas e implementação.
1ª. São Paulo: Atlas, 2007.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2009.
WERNKE, Rodney. Gestão de custos: uma abordagem prática. 2ª. São Paulo: Atlas, 2008.

24

Ano 03 - 5° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

25

Análise das Demonstrações Contábeis

80

04

Ementa:
Estrutura, análise e interpretação de balanços. Sistemas de Informação Contábil e os
Princípios de Contabilidade. Estrutura das Demonstrações Contábeis (BP e DRE). Introdução
a análise de balanço: Análise Horizontal e Vertical. A Análise da liquidez e do endividamento.
Análise da rotatividade (do giro). Análise da rentabilidade. Análise da Demonstração do Fluxo
de Caixa e Análise da Demonstração do Valor Adicionado.
Objetivo:
Proporcionar o aprendizado quanto a elaboração e análise das demonstrações contábeis, de
pareceres e de relatórios que contribuam com os diferentes usuários das informações
contábeis.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: Um enfoque econômicofinanceiro. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009
PADOVEZE, Clóvis Luís. BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das Demonstrações
Financeiras. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
Referências Complementares:
MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e
gerencial. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SÁ, Antonio Lopes de. Moderna análise de balanços ao alcance de todos. 1ª ed. (ano 2005).
3ª tir. Curitiba: Juruá, 2007.
SAVYTZKY, Taras. Análise de balanços: 4ª ed. Curitiba: Juruá, 2008.
SANTI FILHO, Armando de; OLINQUEVITCH, José L. Análise de balanços para controle
gerencial. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2004.
BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis. São Paulo: Atlas, 2012.
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Laboratório de Práticas Contábeis I

80

04

Ementa:
Rotinas contábeis / fiscais de uma entidade: Integralização do capital social; Escrituração de
operações permutativas e modificativas; Operações com mercadorias/produtos/serviços;
Valorização dos estoques das empresas, de acordo com a legislação; Apuração dos impostos
a recuperar/recolher; Apuração do Resultado do Exercício; Elaboração das Demonstrações
Contábeis.
Objetivo:
Desenvolver atividades com as técnicas e ferramentas utilizadas pelas empresas nas áreas
contábeis e operacionais por meio dos sistemas informatizados, objetivando extrair
informações precisas, rápidas e confiáveis das variações dos componentes patrimoniais.
Proporcionar o aprendizado de como funcionam os sistemas de informações contábeis e os
controles gerenciais, assim como desenvolver, analisar e implementá-los, tendo capacidade de
análise crítica em relação as necessidades das organizações.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2008.
VAASSEN, Eddy; MEUWISSEN, Roger; SCHELLEMAN, Caren. Controle Interno e Sistemas
de Informações Contábeis. São Paulo; Saraiva, 2013.
Referências Complementares:
ABREU, Aline Franca; REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação aplicada a
sistemas de informação empresariais. 5. ed. São Paulo: Atlas 2008.
BIO, Sergio. Sistemas de Informação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
KROENKE, David M. Sistemas de Informações Gerenciais. São Paulo: Saraiva, 2012.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebolças de. Sistemas de Informações Gerenciais. São Paulo:
Atlas, 2008.
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação
contábil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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Administração Financeira e

80

04

Orçamentária I
Ementa:
Funções financeiras. O conflito liquidez x rentabilidade. Administração do capital de giro.
Decisões de investimento. Decisões de financiamento. Objetivos da administração financeira.
Índices de Estrutura, Rentabilidade, Lucratividade, Estudo dos prazos médios. Ciclo financeiro
e operacional. Administração do capital de giro. Administração de aplicações financeiras de
curto e longo prazo. Planejamento financeiro. As fontes de recursos de empresas. Princípios de
alavancagem.
Objetivo:
Reconhecer os pressupostos do processo de tomada de decisão no ambiente empresarial;
vivenciar e analisar possibilidades técnicas, quanto aos aspectos patrimoniais, econômicos e
financeiros. Despertar a importância dos controles para evitar possíveis fraudes. Noções
básicas de planejamento familiar.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle
gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais
com a tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 1997.
SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração Financeira. São Paulo: Atlas. 1995.
SANVICENTE, Antônio Zoratto; SANTOS, Celso da Costa. Orçamento na administração de
empresas: planejamento e controle. São Paulo: Atlas, 2006.
Referências Complementares:
HOJI, Masakuza. Administração Financeira e Orçamentária. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
MARIANO, Fabricio, MENESES, Anderson. Administração Financeira e Finanças
Empresariais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MENDES, Sergio. Administração Financeira e Orçamentária: Teoria e Questões. 2 ed. São
Paulo: Método, 2011.
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Teoria da Contabilidade

80

04

Ementa:
Origem e evolução histórica da contabilidade. Conceito e objetivos da contabilidade. Normas e
Princípios Contábeis. Ativos e suas avaliações. Passivos: mensuração, reconhecimento e
registro. Patrimônio Líquido. Teoria da Mensuração Contábil. Evidenciação Contábil
(disclosure). Ativo Intangível. Dimensão Social da Contabilidade: Responsabilidade Social
Empresarial; Balanço social; DVA; Gestão e Contabilidade Ambiental. Tópicos
Contemporâneos em teoria da contabilidade.
Objetivo:
Proporcionar um aprofundamento teórico do conhecimento científico em relação ao
desenvolvimento prático da ciência contábil.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
HENDRIKSEN, Eldon S., VAN BREDA, Michael F., SANVICENTE, Antonio Zoratto. Teoria da
Contabilidade. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.
LOPES de SÁ, Antonio. História geral e das doutrinas da contabilidade. 1ª. São Paulo:
Atlas, 2009.
NEPOMUCENO, Valério. Teoria da contabilidade. 1ª. Curitiba: Juruá, 2008.
Referências Complementares:
FILHO, José Francisco Ribeiro; LOPES, Jorge; PEDERNEIRAS, Marcleide. Estudando Teoria
da Contabilidade. 1 Ed. São Paulo: Atlas, 2009
IUDICIBUS, Sérgio de; MARION, José C.; FARIA, Ana Cristina de. Introdução à Teoria da
Contabilidade. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
SÁ, Antônio Lopes de. A evolução da contabilidade. 1ª. São Paulo: IOB Thomson, 2006.
SÁ, Antonio Lopes de. Teoria da contabilidade. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SCHMIDT, Paulo; SANTOS, Jose Luiz dos; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade
Avançada. São Paulo: Atlas, 2012.
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Contabilidade e Planejamento Tributário

80

04

Ementa:
Noções de Contabilidade Tributária: Sistema de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido,
Lucro Arbitrado e Simples Nacional). Principais aspectos da legislação tributária brasileira.
Tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o resultado, sobre o faturamento e
sobre o valor agregado. Planejamento Tributário: conceitos e objetivos, características,
classificação, abrangência e alternativas, elisão, evasão e elisão fiscal.
Objetivo:
Proporcionar, ao educando a compreensão do sistema tributário brasileiro, assim como da
operacionalização dos tributos.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento Tributário. 12ª Edição. São Paulo: Atlas,
2013.
BORGES, Humberto Bonavides. Gerência de Impostos: IPI, ICMS e ISS 6ª Edição - São
Paulo: Atlas, 2007.
OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade tributária. 3ª. São Paulo: Saraiva, 2009.
Referências Complementares:
BORGES, Humberto Bonavides. Auditoria de Tributos: IPI, ICMS E ISS. 4ª ed. São Paulo:
Atlas, 2008.
BORGES, Humberto Bonavides. Curso de legislação Tributária para Concursos: IPI, II, IE,
IR, CSLL, COFINS E PIS. São Paulo: Atlas, 2000.
CARLIN. Everson Luiz Breda. Auditoria, planejamento e gestão tributária: uma abordagem
simples e prática. Curitiba: Jurúa, 2008.
YOUNG, Lúcia Helena Briski. Guia prático de consultoria tributária. 1ª. Curitiba: Juruá, 2008.
SILVA, Lourivaldo Lopes da. Contabilidade avançada e tributária. São Paulo: Thomson,
2007.
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Contabilidade Gerencial

80

04

Ementa:
Fundamentos da Contabilidade Gerencial: informação contábil gerencial, diferença ente
contabilidade gerencial e financeira. Medidas não financeiras. Cadeia de Valor. Processos e
Atividades. Gestão de Custos e Preço: sistemas de custeio, custos e formação de preços,
gestão baseada em atividades. Planejamento Orçamentário. Ferramentas de Planejamento e
Controle: Gestão do Negócio. Sistema de Mensuração de desempenho. Modelos de
Mensuração de Desempenho. Casos Práticos.
Objetivo:
Proporcionar conhecimentos para elaborar planilhas e relatórios contábeis, para a interpretação
e criação de estratégias que sirvam como instrumento gerencial.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação
contábil. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
SOUZA, Luiz Eurico de. Fundamentos de contabilidade gerencial: um instrumento para
agregar valor. 1ª. Curitiba: Juruá, 2008.
STRATTON, Peter et al Contabilidade gerencial. 12ª. São Paulo: Prentice hall, 2004.
Referências Complementares:
ATKINSON, Anthony A. et al. Contabilidade gerencial. 2ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HOOG, Wilson Alberto Zappa. Contabilidade: um instrumento de gestão. 1ª. Curitiba: Juruá,
2008.
HORNGREN, Charles T. et al. Contabilidade de custos. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2004.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2008.
PADOVEZE, Clóvis Luís. BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das Demonstrações
Financeiras. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
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Auditoria

80

04

Ementa:
Auditoria: conceito, origem, evolução, tipos e aplicação. Objetivos da Auditoria Contábil.
Diferenças entre Auditor Interno e Externo. Normas usuais de auditoria. Planejamento da
auditoria. Seleção da Amostra e Avaliação de Risco. Controle interno: Objetivos, divisão,
aspectos fundamentais; Classificação dos controles; Fraudes e erros e a relação com o
controle interno; Sarbanes-Oxley. Procedimentos adotados para a proteção e resguardo dos
ativos da entidade. Procedimentos de auditoria contábil e operacional. Papéis de Trabalho.
Programa de auditoria. Relatórios, Pareceres de auditoria e Carta de Responsabilidade da
Administração. Providências preparatórias para o início da auditoria. Amostragem aplicada à
auditoria. Programas de auditoria. Auditoria das Contas Patrimoniais. Auditoria das Contas de
Resultado; Relatórios de Auditoria. Revisão pelos Pares.
Objetivo:
Compreender as normas e os conceitos teóricos para o desempenho da atividade de auditoria
contábil, indispensáveis à formação profissional do auditor.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETTO, Pedro Humberto
Teixeira. Auditoria contábil: enfoque teórico, normativo e prático. 1ª. São Paulo: Saraiva,
2008.
FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil. 4ª. São Paulo: Atlas, 2007.
Referências Complementares:
BORGES, Humberto Bonavides. Auditoria de Tributos: IPI, ICMS E ISS. 4ª ed. São Paulo:
Atlas: 2008.
CFC. Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade de auditoria e
perícia. 1ª. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2003.
HOOG, Wilson Alberto Zappa; CARLIN, Everson Luiz Breda. Manual de auditoria contábil
das sociedade empresárias: de acordo com o novo código civil – Lei 10.406/02. 2ª. Curitiba:
Juruá, 2008.
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de. Auditoria de demonstrações
contábeis: testes, casos práticos e exercícios. 5ª. São Paulo: Atlas, 2012.
ZANELLA, Luiz Carlos; CÂNDIDO, Índio. Auditoria interna: rotina e processos práticos para
hotéis, restaurantes e empresas em geral. 1ª. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.
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Administração Financeira e

80

04

Orçamentária II
Ementa:
Análise econômica e financeira. Origens dos desequilíbrios financeiros. Estudo sobre o
equilíbrio e desequilíbrio financeiro. Fluxo de recursos, administração e análise do capital
circulante. Reestruturação financeira de empresa. Administração dos ativos e análise de
investimento sob o ponto de vista global. Fontes de Financiamento. Roteiro para um
diagnóstico econômico – financeiro de uma empresa. Orçamento Global. Projeção de
demonstrativo de resultado. Mercado de capitais e principais indicadores financeiros utilizados
no mercado brasileiro. Avaliação de uma empresa no mercado.
Objetivo:
Aplicar os pressupostos do processo de tomada de decisão no ambiente empresarial; vivenciar
e analisar possibilidades técnicas, quanto aos aspectos dos desequilíbrios financeiros,
administração dos ativos, diagnóstico econômico financeiro e projeção de demonstrativo de
resultado. Noções de avaliação de uma empresa no mercado.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 3 ed. São Paulo: Harbra,
1984.
SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração Financeira. 3 ed. São Paulo: Atlas. 2008.
SANVICENTE, Antônio Zoratto; SANTOS, Celso da Costa. Orçamento na administração de
empresas: planejamento e controle. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1989.
Referências Complementares:
BRAGA, R. Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2010.
HOJI, Masakuza. Administração Financeira e Orçamentária. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi
Szabo. Administração Financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. Aplicações e
casos nacionais. 3ª ed Atualizada pela Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
MARIANO, Fabricio, MENESES, Anderson. Administração Financeira e Finanças
Empresariais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MENDES, Sergio. Administração Financeira e Orçamentária: Teoria e Questões. 2 ed. São
Paulo: Método, 2011.
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04

Ementa:
Contabilidade de Custos: Sistemas de custeio; Formação do preço de venda. Rotinas do
Departamento de Pessoal. Criação de um projeto contábil que utiliza os saberes aprendidos
durante as atividades acadêmicas cursadas nos componentes curriculares: Contabilidade
Básica; Contabilidade Geral; Constituição e organização de Empresas; Contabilidade
Intermediária I e II; Contabilidade e Análise de Custos I e II, Análise das Demonstrações
Contábeis; Contabilidade e Planejamento Tributário e Contabilidade Gerencial.
Objetivo:
Complementar o processo de ensino-aprendizagem, incentivando seu aprimoramento pessoal,
interpessoal e profissional; propiciar ao acadêmico oportunidades de desenvolver as
habilidades de construção e implementação de projetos contábeis; aplicar os conhecimentos
teóricos na prática da gestão contábil.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
PADOVEZE, Clóvis Luís. BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das Demonstrações
Financeiras. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2008.
Referências Complementares:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8.ed. Campus, 2011
GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
MAXIMIANO Antônio C. A. Introdução à administração. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; GOMES, José Mário Matsumara. Contabilidade
Intermediária: atualizada pela Lei nº 11.941/09 e pelas Normas do CPC. 2ª Ed. São Paulo:
Atlas, 2011.
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Contabilidade Agrícola

80

04

Ementa:
Princípios de Contabilidade. Atividade rural. Fluxo contábil na atividade agrícola. Plano de
Contas. Escrituração de operações típicas e elaboração das Demonstrações Contábeis. O
ativo permanente na atividade agrícola. Custos na atividade agrícola. Projetos agrícolas e
gastos de melhorias. Aspectos tributários inerentes a atividade agrícola. Ativos biológicos.
Objetivo:
Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre a Metodologia Contábil de informação e Controle
do Patrimônio aplicado às entidades da atividade agrícola.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 7 ed. São
Paulo: Atlas, 2012.
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2014.
RODRIGUES, Aldemir Ortiz et al. Contabilidade Rural. 2. ed.São Paulo: IOB, 2012.
Referências Complementares:
ARAUJO, Massilon J de. Fundamentos do Agronegócio. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Contabilidade da Pecuária. 10 ed. São Paulo: Atlas,
2012.
OLIVEIRA, Neuza Corte de. Contabilidade do Agronegócio: teoria e prática. 2 ed. Rio de
Janeiro: Jurúa Editora, 2010.
SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Administração de
Custos na Agropecuária. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
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Metodologia Científica Aplicada a

40

02

Contabilidade
Ementa:
Ciência, pesquisa e metodologia. Revisão de temas e áreas da Ciência Contábil para a
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Técnicas de pesquisa social. Definição
e delimitação do tema, construção do problema, justificativa, problema, metodologia e
referencial teórico. Cronograma e orçamento de pesquisa. Aplicação das normas técnicas da
Instituição de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Técnicas de
elaboração, apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa e Relatório Final (TCC).
Objetivo:
Entender os procedimentos metodológicos necessários para a produção do Projeto de
Pesquisa e do Relatório Final (TCC), de acordo com as normas vigentes da Instituição.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 14.ed. Porto Alegre:
[s.ed.], 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARCONI, Marina de Andrade ; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
Referências Complementares:
CERVO, Amado Luiz: BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2002.
DEMO, Pedro. Praticar Ciência: Metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva,
2011.
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MATTAR, João. Metodologia Científica na Era da Informática. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2008.
VIANA, Ilca de Oliveira de Almeida. Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático
da produção científica. São Paulo: EPU, 2001.
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Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de

100

5

Pesquisa
Ementa:
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Deve estar focado na Ciência Contábil ou áreas
correlatas. Pode ser realizado em uma empresa pública ou privada (estudo de caso), pesquisa
de campo (várias empresas) ou estudo bibliográfico, se relevante. Esta fase será desenvolvida
com aulas expositivas e práticas que constituirão o processo de elaboração de todas as etapas
do trabalho.
Objetivo:
O trabalho de conclusão deverá proferir oportunidade de experiência junto à organização
pública ou privada, oportunizar conhecimento inédito, se for estudo bibliográfico, caracterizando
uma atividade que possibilite análise descritiva/analítica de situações concretas de trabalho e
aplicação.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 14.ed. Porto Alegre:
[s.ed.], 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARCONI, Marina de Andrade ; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
Referências Complementares:
CERVO, Amado Luiz: BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2002.
DEMO, Pedro. Praticar Ciência: Metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva,
2011.
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MATTAR, João. Metodologia Científica na Era da Informática. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2008.
VIANA, Ilca de Oliveira de Almeida. Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático
da produção científica. São Paulo: EPU, 2001.
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Perícia, Mediação e Arbitragem

80

04

Ementa:
A Profissão do contador e a perícia contábil. Prova Pericial Contábil. O objeto e o objetivo da
perícia contábil. Planejamento, Organização dos Trabalhos Periciais e Diligências. Papéis de
Trabalho e Quesitos. Plano de Trabalho. Perícia Judicial. Laudo Pericial Contábil e Parecer
Técnico. Esclarecimentos e Nova Perícia. Honorários Periciais. Perícia Contábil em Matéria
Trabalhista. Cálculo de Liquidação. Cálculo da Previdência Social Sobre as Verbas
Trabalhistas. Imposto de Renda sobre as Verbas Trabalhistas. Normas e Cálculos do Benefício
da Previdência Social. Correção Monetária Sobre os Débitos e Incidência de Juros de Mora
sobre as Verbas. Normas Brasileiras Sobre as Perícias. Fraudes em Contabilidade. Instituto
da Prova Contábil e o Novo Código Civil Brasileiro. Perícia e Auditoria Contábeis: Diferenças e
Semelhanças Entre as Atividades de Auditor Externo e de Perito Contador. Apuração do Valor
do Fundo de Comércio. Mediação e Arbitragem: procedimentos, Câmaras, o Árbitro, o
Mediador e Arbitragem Internacional.
Objetivo:
Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos das atividades de Perito Contábil, Árbitro e
Avaliador, como funções inerentes ao profissional de Ciências Contábeis.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
LONARDONI, Mario et al. Perícia contábil: uma abordagem teórica, ética legal, processual
e operacional.7ª. São Paulo: Atlas, 2009.
ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia contábil. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SÁ, Antonio Lopes de. Perícia contábil. 9ª. São Paulo: Atlas, 2009.
Referências Complementares:
CONTABILIDADE, Conselho Regional de. Princípios fundamentais e normas brasileiras de
contabilidade auditoria e perícia. 1ª. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2012.
CONTABILIDADE, Conselho Regional de.Normas Brasileiras de Contabilidade. Auditoria
Independente – Auditoria Interna – Pericia Contábil: Conselho Federal de Contabilidade do
Rio Grande do Sul, 2012.
FAVERO, Hamilton Luiz, et al. Perícia contábil. 6ª. São Paulo: Atlas, 2008.
HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova Pericial Contábil: Aspectos Práticos & Fundamentais.
10ª Edição, Editora Juruá, Curitiba 2012.
ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil. 5ª Edição, Editora Atlas, São Paulo 2012.

37

Ano 04 - 8° SEMESTRE
Código

Componente

CH

Crédito

38

Marketing de Serviços e Empreendedorismo

80

04

Ementa:
Introdução ao Marketing de Serviços. A Importância das Pessoas em Serviços, Processos e
Produtos. Aspectos físicos: o que é tangível em Serviços. A entrega e avaliação do Serviço.
Promoção e Comunicação em Serviços. Preços e custos de serviços. O que é
empreendedorismo. Características e oportunidades de negócios. Desenvolvimento de
Atitudes Empreendedoras. Novos Paradigmas. Administração do Crescimento da Empresa.
Prospecção Empresarial. Plano de Negócio. Técnicas de Negociação. Formação de Preços.
Ferramentas Gerenciais.
Objetivo:
Proporcionar conhecimento sobre aspectos que interferem no desenvolvimento das atividades
do profissional da contabilidade.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pretince Hall- Br, 2011.
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Serviços. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
Referências Complementares:
SALIM, Cesar Simões; SILVA, Nelson Caldas. Introdução ao Empreendedorismo. Rio de
Janeiro: Campus, 2009
KOTLER, Philip. Marketing de Serviços Profissionais. 2ª Ed. São Paulo: Manole, 2002.
CECONELLO, Antonio R. AJZENTAL, Alberto. A construção do Plano de Negócio. São
Paulo: Saraiva, 2008.
COSTA, Francisco Araújo et al. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2014.
BARON, Robert A.; shane, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo:
Thomson Learning, 2007.
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Introdução à Controladoria

80

04

Ementa:
Conceito de Controladoria. Funções da controladoria. Processo de Gestão. Sistemas de
Informação. A controladoria como ciência. Estrutura da controladoria e o papel do controller. A
controladoria no planejamento e na execução. Avaliação do resultado.
Objetivo:
Conhecer os conceitos e fundamentos básicos da Controladoria, com o objetivo entender a
importância do papel desta área para área para o desenvolvimento das organizações.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial,
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a
tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
CATELLI, Armando. Controladoria: uma abordagem da gestão econômica – GECON. 2ª ed.
São Paulo: Atlas, 2001.
NASCIMENTO, Auster Moreira; REGINATO, Luciane. Controladoria. 1ª ed. São Paulo: Atlas,
2007.
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de, SILVA, Carlos Alberto dos
Santos. Controladoria estratégica: Textos e casos práticos com solução. 4ª ed. São Paulo:
Atlas, 2008.
Referências Complementares:
ATKINSON, Anthony A. et al. Contabilidade gerencial. 2ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HOOG, Wilson Alberto Zappa. Contabilidade um instrumento de gestão. 1ª. Curitiba: Juruá,
2008.
PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria estratégica e operacional. 2 ed. São Paulo:
Cengage, 2009.
MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Controladoria: análise financeira,
planejamento e controle orçamentário. São Paulo: Atlas, 2008.
SOUZA, Luiz Eurico. Controladoria: aplicada aos pequenos negócios. 1ª. Curitiba: Juruá,
2008.
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Introdução à Ciência Atuarial

80

04

Ementa:
Ciência Atuarial. Campo Atuação, Terminologia e Conceitos. Noções de Demografia. Seguros
e Precificação de Seguros. Previdência Pública e Privada. Tábua Atuarial.
Objetivo:
Proporcionar conhecimento referente aos princípios básicos da Ciência Atuarial, conceitos de
seguro e seus tipos e de seus elementos essenciais, precificação de seguros, conceitos de
previdência e seguridade social e previdência complementar.
Competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
CORDEIRO FILHO, Antonio. Cálculo atuarial aplicado: teoria e aplicações: exercícios
resolvidos e propostos. São Paulo: Atlas, 2009.
LUCCAS FILHO, Olívio. Seguros: Fundamentos, formação de preço, provisões e funções
biométricas. São Paulo: Atlas, 2011.
SOUZA, Silney. Seguros, contabilidade, atuaria e auditoria. São Paulo: Saraiva, 2001.
Referências Complementares:
AZEVEDO, Henrique W. de. Seguros, Matemática Atuarial e Financeira: uma abordagem
introdutória. São Paulo: Saraiva, 2008.
CHAN, Betty Lilian; SILVA, Fabiana Lopes da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Fundamentos
da previdência complementar: da atuária a contabilidade. 2º Ed. São Paulo: Atlas:
FIPECAFI/USP, 2010.
BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. 4 ed. São Paulo, Atlas,
2013.
PARIZATTO, João Roberto. Seguro: teoria e prática. 2ª ed. Edipa, 2010.
MOURAD, Nabil Ahmad; PARASKEVOPOULOS, Alexandre; MICHAELIS, Roberto Wiliam.
IFRS: normas internacionais de contabilidade para operadoras de saúde: Precificação,
solvência e contabilização. São Paulo: Atlas, 2010.
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Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e Estágio

180

09

Curricular Supervisionado
Ementa:
Trabalho com foco na Ciência Contábil ou áreas correlatas, que o acadêmico deve elaborar em
uma empresa pública ou privada, podendo ser um estudo de caso, pesquisa de campo ou
estudo bibliográfico, se relevante, entre outros. Esta fase será desenvolvida pelo acadêmico
com o auxílio de um orientador.
Objetivo:
Proporcionar crescimento intelectual na área pesquisada e maior familiaridade com o assunto
pesquisado.
Competências e habilidades:
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores
de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto
ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção
de valores orientados para a cidadania;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Referências Básicas:
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 14.ed. Porto Alegre:
[s.ed.], 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARCONI, Marina de Andrade ; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
Referências Complementares:
CERVO, Amado Luiz: BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2002.
DEMO, Pedro. Praticar Ciência: Metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva,
2011.
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MATTAR, João. Metodologia Científica na Era da Informática. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2008.
VIANA, Ilca de Oliveira de Almeida. Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático
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da produção científica. São Paulo: EPU, 2001.
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