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EMENTÁRIO DOS COMPONENTES
CURRICULARES

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
PROFISSIONAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Funções financeiras. O conflito liquidez x rentabilidade. Objetivos da administração financeira. O ambiente
econômico das empresas. Planejamento financeiro de curto prazo; Orçamento de Caixa. Análise do ponto de
equilíbrio, contábil, econômico e financeiro. Princípios de alavancagem operacional, financeira e combinada.
Gestão do Capital de Giro: Administração das disponibilidades, estoques e duplicatas a receber. Estudo dos
prazos médios. Financiamento do capital de giro; Ciclo financeiro e operacional. As fontes de recursos para
empresas. Administração de aplicações financeiras de curto e longo prazos. Análise de risco e retorno de ativo
individual. Análise de risco e retorno de carteiras.

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:
SILVA, Edson Cordeiro da. Introdução à administração financeira: uma nova visão econômica e financeira para a gestão de
negócios das pequenas e médias empresas. [BV]. Rio de Janeiro: LTC, 2009. ISBN 978-85-216-2793-7 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-1/cfi/6/10
PADOVEZE, Clóvis Luís. Administração financeira: uma abordagem global. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2016. ISBN 978-85-4720495-2 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0497-6/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
SANVICENTE, Antônio Zoratto; SANTOS, Celso da Costa. Orçamento na administração de empresas: planejamento e
controle.
[BV].
2.
Ed.
São
Paulo:
Atlas,
2013.
ISBN
978-85-224-1626-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477999/cfi/3!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
HOJI, Masakuza. Administração Financeira e Orçamentária. [BV]. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01052-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010534/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. Tradução Christiane de Brito. [BV]. 14.
ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 978-85-8055-162-4
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551624/cfi/1!/4/4@0.00:63.7>.
MARIANO, Fabricio, MENESES, Anderson. Administração Financeira e Finanças Empresariais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. [BV]. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9758-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497591/cfi/3!/4/4@0.00:34.1>.
MENDES, Sergio. Administração Financeira e Orçamentária: Teoria e Questões. 2 ed. São Paulo: Método, 2011.

Categoria
PROFISSIONAL

COMPONENTES CURRICULARES
Componente
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Estrutura,análise e interpretação das Demonstrações Contábeis(BP, DRE, DMPL e DFC). Análise Horizontal e
Vertical. Análise por Indicadores: Liquidez (Liquez Geral, Corrente e Seca), Endividamento (Geral, Oneroso e

Cobertura de Juros) e Rentabilidade (Retorno sobre o PL e Retorno sobre Ativos). Indicadores Estruturais (Giro
de Estoque, Giro do Ativo, Prazos Médios). Análise do Capital de Giro e Efeito Tesoura (Modelo de Fleuriet).

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 econômico-financeiro. [BV]. 11. ed. São Paulo: Atlas,
2015.
ISBN
978-85-97-00013-9
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000146/cfi/3!/4/2@100:0.00>.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. [BV]. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01086-2 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010879/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
RIBEIRO, Osni Moura. Demostrações financeiras: mudanças na lei das sociedades por ações - como era e como ficou. [BV].
3.
ed.
São
Paulo:
Saraiva,
2014.
ISBN
978-85-02-61979-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502619791/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e análise de balanços fácil. [BV]. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. ISBN 978-85-02-62188-6
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502621886/cfi/2!/4/2@100:0.00>.
SAVYTZKY, Taras. Análise de balanços: 4 ed. Curitiba: Juruá, 2008.
SANTI FILHO, Armando de; OLINQUEVITCH, José L. Análise de balanços para controle gerencial. 4. Ed. São Paulo: Atlas,
2004.
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. [BV]. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
ISBN
978-85-224-6868-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478002/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

ANÁLISE E GESTÃO DE CUSTOS

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Análise das Relações custo/volume/lucro; Análise do ponto de equilíbrio. Margem de contribuição e fatores
limitantes de produção. Decisão entre comprar ou produzir/terceirizar; Modelos de gestão: Gestão Econômica –
Gecon, Teoria das Restrições – TOC, Gestão da Qualidade Total (TQM), Gerenciamento Baseado em Atividades
e Gestão Estratégica 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. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ISBN
978-85-224-5958-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485048/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. [BV]. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01807-3 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018080/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade de Custos: Um enfoque direto e objetivo. [BV]. 12 ed. São Paulo:
Saraiva,
2018.ISBN
978-85-53131-27-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131297/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Gestão de custos: aplicações operacionais e estratégicas: exercícios resolvidos e
propostos com utilização do Excel. [BV]. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN 978-85-224-6430-2 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471287/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade de custos. [BV]. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
ISBN:
978-85-97-01417-4
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014181/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
FONTOURA, Fernando Batista Bandeira da. Gestão de custos: uma visão integradora e prática dos métodos de custeio. [BV].
São
Paulo:
Atlas,
2013.
ISBN
978-85-224-8371-6
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483723/cfi/4!/4/4@0.00:32.2>.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. [BV]. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN 978-85-02-62182-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502621824/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de custos. [BV]. Tradução Robert Brian Taylor. São Paulo: Cengage
Learning,
2009.
ISBN
978-85-221-0936-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522109364/cfi/2!/4/4@0.00:34.1>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

AUDITORIA

CH

Crédito

80

4

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:
ATTIE, Wiliam. Auditoria: Conceito e Aplicações. [BV]. 7 Ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01721-2 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017229/cfi/6/8!/4/2/4@0:0>.
CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Auditoria contábil: teoria e prática. [BV]. 10 ed. São Paulo: Atlas,
2019.
ISBN
978-85-970-0667-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006681/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
LINS, Luiz dos Santos. Auditoria – Uma abordagem prática com ênfase na Auditoria Externa. [BV]. 4 ed. São Paulo: Atlas,
2017.
ISBN
978-85-97-01179-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011807/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Referências Complementares:
BORGES, Humberto Bonavides. Auditoria de Tributos: IPI, ICMS E ISS. 4 ed. São Paulo: Atlas: 2008.
CFC. Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade de auditoria e perícia. 1 ed. Brasília: Conselho Federal de
Contabilidade, 2003.
DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de processos organizacionais: teoria, finalidade, metodologia de trabalho e resultados
esperados.
[BV].
4.
Ed.
São
Paulo:
Atlas,
2015.
ISBN
978-85-97-00061-0
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000627/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. [BV]. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01807-3 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018080/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
SILVA, Edson Cordeiro da. Introdução à administração financeira: uma nova visão econômica e financeira para a gestão de
negócios das pequenas e médias empresas. [BV]. Rio de Janeiro: LTC, 2009. ISBN 978-85-216-2793-7 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-1/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]!>.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
PROFISSIONAL

CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS

CH

Crédito

80

4

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:
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. [BV]. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01472-3
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014730/cfi/6/10!/4/2/4@0:0>.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro Volume III. Contratos e Atos Unilaterais. [BV]. 15 ed. São Paulo: Saraiva,
2018.
ISBN
9788547229269
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229269/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. [BV]. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN: 978-85-309-7806-8 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978075/cfi/6/10!/4/2/4@0:0>.

Referências Complementares:
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. [BV]. Vol. I. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN 978-85536-0076-2 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600762/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
MAMADE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. volume I, III e V. São Paulo: Atlas, 2012.
CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: direito de empresa. [BV]. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN
9788553600465 Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600465/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. [BV]. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-97-00011-5 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000122/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito empresarial esquematizado®. [BV]. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. ISBN 978-85-5360058-8
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600588/cfi/0!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE AVANÇADA

CH

Crédito

80

4

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.
Contabilização de Provisões, Arrendamento Mercantil (leasing), consórcios e seguros.

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. [BV]. 3 Ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-7768-5
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477692/cfi/3!/4/2@100:0.00>.
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. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010
RIOS, Ricardo Pereira. Contabilidade avançada: de acordo com as normas brasileiras de contabilidade (NBC) e normas
internacionais de contabilidade (IFRS). [BV]. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-1243-9 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012446/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Referências Complementares:
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. 2 ed. 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) 6 ed. Porto Alegre, 2011.
NIYAMA, Jorge Katsumi. Contabilidade internacional. [BV]. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. ISBN 978-85-224-6089-2 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485086/cfi/4!/4/4@0.00:18.4>.
VICENCONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada e análises das demonstrações financeiras. [BV]. 18 ed.
São
Paulo:
Saraiva
Educação,
2018.
ISBN:
978-85-53131-24-2.
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131266/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. [BV]. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN 978-85-02-62182-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502621824/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE BÁSICA

CH

Crédito

80

4

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. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas,
2018.
ISBN
978-85-97-01615-4
Disponível
em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016161/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
HOSS, Osni; CASAGRANDE, Luiz Fernande; DAL VESCO, Delci Grapegia; METZNER, Claudio Marcos. Introdução à
contabilidade: ensino e decisão.
[BV]. São Paulo: Atlas, 2012. ISBN 978-85-224-7233-8 Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480586/cfi/4!/4/4@0.00:23.0>.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. [BV]. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. ISBN 978-85-02-20673-1 Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502206731/cfi/2!/4/4@0.00:11.6>.

Referências Complementares:
BARKER, Richard. Introdução à Contabilidade. [BV]. Tradução Regina Cardeal. São Paulo: Saraiva, 2012. ISBN 978-85-0218204-2 Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502182042/cfi/4!/4/4@0.00:4.78>.
CONTABILIDADE, Conselho Federal de. Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade. Brasília: Conselho
Federal de Contabilidade, 2008.
VELLANI, Cássio Luiz. Introdução à contabilidade: uma visão integrada e conectada. São Paulo: Atlas, 2014.
FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Básica. 10 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2013.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE DE CUSTOS

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Evolução histórica de custos; Terminologias e Classificações aplicadas em Custos; Critérios de Avaliação dos
Estoques; Custos de Produção e Transformação; Apuração e Registro da Utilização dos Materiais, Mão-de-Obra
e Custos Indiretos de Fabricação; Critérios de Acumulação dos Custos; Critérios de Mensuração dos Gastos;
Critérios de Apropriação dos Gasto;Critérios de Alocação dos Gastos Indiretos; Elementos de Formação de
Custos e Preço de Venda.

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, Antônio C. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010. ISBN
978-85-224-5958-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485048/cfi/4!/4/4@0.00:50.6>.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. [BV]. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01807-3 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018080/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade de Custos: Um enfoque direto e objetivo. [BV]. 12 ed. São Paulo:
Saraiva,
2018.
ISBN
978-85-53131-29-7
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131297/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
SILVA, Raimundo Nonato Sousa; LINS, Luiz dos Santos. Gestão de custos: contabilidade, controle e análise. [BV]. 4. ed. São
Paulo:
Atlas,
2017.
ISBN
978-85-970-1216-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012170/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. [BV]. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 6 ed. São Paulo:
Atlas,
2018.
ISBN:
978-85-97-01417-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014181/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
HERNANDEZ PEREZ JUNIOR, José [Et. al.]. Gestão estratégica de custos: textos, casos práticos e testes com as respostas.
[BV].
8.
ed.
São
Paulo:
Atlas,
2012.
ISBN
978-85-224-7113-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483174/cfi/4!/4/4@0.00:13.8>.
VICECONTI, Paulo, NEVES, Silvério das. Contabilidade de custos: Um enfoque direto e objetivo. [BV]. 12 ed. São Paulo:
Saraiva,
2018.
ISBN:
978-8553131273
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502194571/cfi/0!/4/4@0.00:10.2>.
MARION, José Carlos. Introdução à contabilidade gerencial. [BV]. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-472-2087-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220891/cfi/0!/4/4@0.00:65.5>.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
PROFISSIONAL

CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

CH

Crédito

80

4

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:
CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento tributário na prática: gestão tributária aplicada. [BV]. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2017.
ISBN
978-85-97-01186-9
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011876/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
BORGES, Humberto Bonavides. Gerência de Impostos: IPI, ICMS e ISS. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade tributária. [BV]. 4 Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. ISBN 978-85-02-20462-1
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502204621/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Auditoria fiscal e tributária. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN
978-85-02-62686-7
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626867/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MONTE, Gerry Adriano; BARSANO, Paulo Roberto. Legislação empresarial, trabalhista e tributária. [BV]. São Paulo: Érica,
2014.
ISBN
978-85-365-1785-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517858/cfi/2!/4/2@100:0.00>.
CARLIN. Everson Luiz Breda. Auditoria, planejamento e gestão tributária: uma abordagem simples e prática. Curitiba: Jurúa,
2008.
SABBAG, Eduardo de Moraes. Prática tributária. [BV]. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. ISBN 97885-309-7701-6 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530977023/cfi/6/10!/4/2/4@0:0>.
REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho de. Contabilidade tributária: entendendo a
lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das empresas. [BV]. São Paulo: Atlas, 2010.
ISBN
978-85-224-5983-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480173/cfi/4!/4/4@0.00:13.8>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CH

Crédito

80

4

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. 1 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.
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária em IFRS e CPC. [BV]. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85970-1666-6 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016673/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Referências Complementares:
RIOS, Ricardo Pereira. Contabilidade avançada: de acordo com as normas brasileiras de contabilidade (NBC) e normas
internacionais de contabilidade (IFRS). [BV]. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-1243-9 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012446/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. [BV]. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 97885-970-0871-5 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008722/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
GRECO, Alvísio Lahorgue; AREND, Lauro; GÄRTNER, Günther. Contabilidade: teoria e prática básicas. 1 ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural: contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária, imposto de renda pessoa
jurídica. [BV]. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009.de renda pessoa jurídica. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-87615 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522487622/cfi/4!/4/4@0.00:17.4>.
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária: de acordo com as exigências do MEC para o curso de “Ciências
Contábeis”; textos, exemplos e exercícios resolvidos. [BV]. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-7874-3 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478750/cfi/4!/4/4@0.00:3.89>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE GERAL

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Contabilização de operações de aquisição e baixa de elementos do ativo permanente. Conceitos, cálculo e
contabilização da depreciação, amortização e exaustão. Conceitos e contabilizações dos incentivos fiscais.
Contabilização de investimentos financeiros. Conceitos e elaboração de livros contábeis: Diário e Razão.
Conceitos e contabilização dos elementos que envolvem Subscrição e Integralização de Capital. Conceitos,
critérios de avaliação e Contabilização de Estoques. Contabilização de eventos relacionados à folha de
pagamento. Contabilização dos eventos relacionados ao encerramento do exercício.

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. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade comercial: atualizado conforme o novo código civil. [BV]. 10 ed.
São
Paulo:
Atlas,
2016.
ISBN
978-85-970-0727-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007282/cfi/6/10!/4/10@0:0>.
VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Contabilidade Avançada. [BV]. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
ISBN:
978-85-53131-24-2
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131266/cfi/4!/4/4@0.00:5.81>.

Referências Complementares:
GRECO, Alvísio Lahorgue, AREND, Lauro, GÄRTNER, Günther. Contabilidade: teoria e prática básicas. 3 ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. [BV]. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01809-7 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018103/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis : contabilidade empresarial. [BV]. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
ISBN 978-85-224-6868-3
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478002/cfi/4!/4/4@0.00:18.4>.
SILVA, Moacyr de Lima e. Contabilidade Geral. [BV]. São Paulo: Érica, 2010. ISBN 978-85-365-1776-6 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517766/cfi/4!/4/4@0.00:32.2>.
LEMES, Sirlei [et al.]. Casos para ensino em contabilidade societária. [BV]. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-9235-0
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522492367/cfi/4!/4/4@0.00:23.0>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE GERENCIAL

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Fundamentos da Contabilidade Gerencial: informação contábil gerencial, diferença ente contabilidade gerencial
e financeira. Medidas não financeiras. Cadeia de Valor. DVA.Desenvolvimento de competências gerenciais e
visão holística. Utilização de conceitos de gestão de Pessoas, Finanças, Custos, Marketing, Produção, através
da participação em jogos de negócios, simulação de um ambiente empresarial competitivo.

Objetivo:
Propiciar ao acadêmico situações presentes no dia a dia das organizações, através de um ambiente controlado
de negócios,aprimorando os conhecimentos para a utilização relatórios contábeis interpretando 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:
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. Tradução Christiane de Brito. [BV]. 14.
ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 978-85-8055-162-4
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551624/cfi/1!/4/4@0.00:58.5>.
BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ISBN
978-85-224-5958-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485048/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moira. Introdução à contabilidade gerencial. [BV]. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN
978-85-472-2087-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220891/cfi/4!/4/4@0.00:9.21>.

Referências Complementares:
ATKINSON, Anthony A. et al. Contabilidade gerencial. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HOOG, Wilson Alberto Zappa. Contabilidade: um instrumento de gestão. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2008.
CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade de custos. [BV]. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
ISBN:
978-85-97-01417-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014181/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. [BV]. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01807-3 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018080/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
HOJI, Masakuza. Administração Financeira e Orçamentária. [BV]. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01052-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010534/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

CH

Crédito

CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA

80

4

PROFISSIONAL

Ementa:
Instrumentos Financeiros - Ativos e Passivos. Tratamento Contábil do Passivo Circulante e Não Circulante.
Patrimônio Líquido. Demonstração do Resultado do Exercício. 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.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.

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. 1 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.
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária: de acordo com as exigências do MEC para o curso de “Ciências
Contábeis”; textos, exemplos e exercícios resolvidos. [BV]. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-7874-3 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478750/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
RIOS, Ricardo Pereira. Contabilidade avançada: de acordo com as normas brasileiras de contabilidade (NBC) e normas
internacionais de contabilidade (IFRS). [BV]. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-1243-9 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012446/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. [BV]. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 97885-970-0871-5 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008722/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
GRECO, Alvísio Lahorgue; AREND, Lauro; GÄRTNER, Günther. Contabilidade: teoria e prática básicas. 1 ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo. Contabilidade Avançada e Análise das Demonstrações Financeiras. [BV]. 18 ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2018. ISBN 978-85-53131-26-6
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131266/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. [BV]. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
ISBN
978-85-224-6868-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478002/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE RURAL

CH

Crédito

80

4

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 adminis
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. [BV]. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 97885-970-0871-5 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008722/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural: contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária, imposto de renda pessoa
jurídica. [BV]. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009.de renda pessoa jurídica. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-87615 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522487622/cfi/3!/4/2@100:0.00>.
RODRIGUES, Aldemir Ortiz et al. Contabilidade Rural. [BV]. 3. ed.São Paulo: IOB, 2015.

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. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Contabilidade da Pecuária. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
OLIVEIRA, Deyvison de Lima, OLIVEIRA, Gessy Dhein. Contabilidade Rural: uma abordagem do agronegócio dentro da
porteira. 2 ed. Rio de Janeiro: Jurúa Editora, 2015.
SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Administração de Custos na Agropecuária. 4 ed. São
Paulo: Atlas, 2009.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Demonstração Intermediárias; Informações por segmento; Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas
Contábeis e Retificação de Erros; Resultado por ação; Evento Subseqüente; Subvenção e Assistência
Governamentais; Tributos sobre o Lucro, Pagamento Baseado em Ações.

Objetivo:
Proporcionar o aprendizado quanto a contabilização dos eventos correlacionados à ementa, além de capacitar
quanto à elaboração e divulgação das Demonstrações contábeis após a contabilização desses eventos.

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 adminis
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. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
SZUSTER, Natan; CARDOSO, Ricardo Lopes; SZUSTER, Fortunée Rechtman; SZUSTER, Flávia Rechtman. Contabilidade
Geral: Introdução à contabilidade societária. [BV]. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-7319-9 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522476848/cfi/3!/4/2@100:0.00>.
SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves; GOMES, José Mário Matsumura. Manual de Práticas
Contábeis: Aspectos Societários e Tributários. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Referências Complementares:
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. [BV]. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9623-5 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496242/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. [BV]. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9758-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497591/cfi/3!/4/2@100:0.00>.
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade geral facilitada. [BV]. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: MÉTODO, 2017. ISBN: 97885-309-7422-0 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974237/cfi/6/10!/4/2/4@0:0>.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL. Princípios de contabilidade e normas brasileiras
de Contabilidade. 6 ed. Porto Alegre: CRCRS, 2010. Disponível em: <https: http://www.crcrs.org.br/janelas/downloadl.htm>.
ERNST & YOUNG. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade: IFRS versus Normas Brasileiras. 2 ed. São Paulo:
Atlas, 2010.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

DIREITO DO TRABALHO

CH

Crédito

80

4

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 Seguro-desemprego. 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. Definição
de Direitos Humanos, obrigações do cidadão e compromisso com a solidariedade.

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 pre
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:
MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. [BV]. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-97-00011-5 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000122/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Manual de direito do trabalho. [BV]. 4. ed.
São
Paulo:
Atlas,
2017.
ISBN
978-85-970-1139-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011401/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0994>.
ROCHA, Marcelo da. CLT sistematizada. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 978-85-536-0239-1 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553602391/cfi/0!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
BASILE, César Reinaldo Offa. Direito do Trabalho: Sínopses Jurísicas. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
SANTOS, Diogo Palau Flores dos. Terceirização de serviços pela Administração Pública: estudo da responsabilidade
subsidiária.
[BV].
2.
ed.
São
Paulo:
Saraiva,
2014.
ISBN
978-85-02-22135-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502221352/cfi/1!/4/4@0.00:0.00>.
OLIVEIRA, Aristeu de. Reforma trabalhista: CLT e legislação comparadas. [BV]. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-8597-01783-0 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017847/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>.
ZAINAGHI, Domingos Sávio. CLT interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. [BV]. 9. ed. Barueri, SP: Manole,
2018.
ISBN
9788520455012
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455012/cfi/0!/4/4@0.00:37.2>.
SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho: Série Concursos Públicos. 14 ed. São Paulo: Método, 2012.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

DIREITO EMPRESARIAL

CH

Crédito

80

4

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:
WALDO, Fazzio Júnior. Manual de Direito Comercial. [BV]. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01472-3 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014730/cfi/6/10!/4/4@0:63.7>.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro Volume III. Contratos e Atos Unilaterais. [BV]. 15 ed. São Paulo: Saraiva,
2018.
ISBN
9788547229269
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547229269/cfi/4!/4/4@0.00:4.41>.
ROMAR, Carla Martins. Direito do trabalho Esquematizado. [BV]. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN 978-85-536-0128-8
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601288/cfi/4!/4/4@0.00:9.20>.

Referências Complementares:
FAZZIO JÚNIOR,Waldo. Manual de Direito Comercial. 15 ed. São Paul: Atlas, 2014.
ASSAF NETO, Alexandre. Valuation: métricas de valor e avaliação de empresas. [BV]. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2019. ISBN:
978-85-97-01050-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010510/cfi/6/10!/4/16@0:87.6>.
PALEPU, Krishna G.; HEALY, Paul M. Análise e avaliação de empresas: decisões e valuation usando demonstrativos
financeiros. [BV]. Tradução: FZ Consultoria Editorial. São Paulo: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-85-221-2680-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126804/cfi/1!/4/4@0.00:63.0>.
RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. Esquematizado. 3 ed. São Paulo: Método, 2013
NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2014.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

DIREITO TRIBUTÁRIO

CH

Crédito

80

4

Ementa:
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 pre
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:
PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. [BV]. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Isbn 978-85-472274-94 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547227494/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário. [BV]. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. ISBN 978-85-536-0054-0
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600540/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
Machado Segundo, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. [BV]. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01202-6
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012033/cfi/6/10!/4/2/4/2/2@0:0>.

Referências Complementares:
CASALINO, Vinícius. Curso de Direito Tributário e Processo Tributário. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
CASSONE, Vittório. Direito tributário. [BV]. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-536-0025-0 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600250/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
KFOURI JR., Anis. Curso de direito tributário. [BV]. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Disponível em: <https:>.
CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN 978-85-472-2403-5 Disponível em: <https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547224035/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
PEREIRA, Luciano de Almeida. Direito tributário simplificado. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2011. ISBN 978-85-02-17092-6
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502170926/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

ESTATÍSTICA

CH

Crédito

80

4

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. Cálculo de Amostra.

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 pre

Referências Básicas:
DOANE, David P. Estatística aplicada à administração e economia. [BV]. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN 978-858055-394-9 Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553949/cfi/0!/4/2@100:0.00>
VIEIRA, Sonia. Estatística básica. [BV]. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-85-221-2631-6 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126316/cfi/2!/4/4@0.00:49.6>.
KOKOSKA, Stephen. Introdução à estatística: uma abordagem por resolução de problemas. [BV]. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
ISBN 978-85-216-2144-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2806-4/cfi/0!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
CASELLA, George; BERGER, Roger L. Inferência Estatística. [BV]. 2 ed. São Paulo: Cengage. 2010. ISBN 978-85-221-26521
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126521/cfi/1!/4/4@0.00:54.0>.
MANN, Prem S. Introdução à estatística. [BV]. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. ISBN 978-85-216-2885-9 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2886-6/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>.
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. [BV]. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ISBN 97885-407-0062-8 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700628/cfi/1!/4/2@100:0.00>.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e aplicada. [BV]. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN
978-85-97-01267-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012682/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A.; ANDERSON, David R. Estatística aplicada à administração e economia. [BV].
3
ed.
São
Paulo:
Cengage
Learning,
2013.
ISBN
:
978-85-221-1544-0
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522115440/cfi/3!/4/4@0.00:53.6>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

ÉTICA PROFISSIONAL

CH

Crédito

40

2

Ementa:
Ética profissional, Códigos de Ética e responsabilidades morais. A ética como prática afirmativa e
comprometedora no mundo dos negócios. Código de ética de Contabilidade. 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.

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 pre
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:
BARSANO, Paulo Roberto. Ética Profissional. [BV]. São Paulo: Érica, 2015. ISBN 978-85-365-1414-7 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536514147/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
LISBOA, Lázaro Plácido. Ética geral e profissional em contabilidade. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
TAILLE, Yves de La. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. [BV]. Porto Alegre: Artmed, 2007. ISBN 978-85-3630628-5 Disponível em: <https: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536306285/cfi/0!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
ALONSO, F.R., LÓPEZ, F. G; CASTRUCCI, P. de L. Curso de ética em administração. São Paulo: Atlas, 2006.
ASHLEY, Patricia Almeida Coordenação. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. [BV]. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
ISBN
978-85-02-08776-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502087762/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 6 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Ética profissional: sintetizado. [BV]. São Paulo: MÉTODO, 2017. ISBN 978-85-309-7707-8
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530977085/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0994>.
CRC/RS. Código de Ética Profissional. 7 ed. Porto Alegre: CRCRS, 2011.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

FILOSOFIA DA CIÊNCIA

CH

Crédito

80

4

Ementa:
A especificidade e a relação entre o conhecimento científico e filosófico. Divisão das ciências. Paradigmas do
conhecimento. Tipos de conhecimento. Noções sobre ciência na tradição filosófica. Aspectos do debate
contemporâneo em torno do conhecimento técnico. Tecnociência, humanismo e sustentabilidade.
Desenvolvimento científico, interesse, ideologia e sociedade. A ética para a civilização tecnológica.

Objetivo:
Desenvolver habilidades para pensar criticamente a instrumentalização do conhecimento na modernidade e
contemporaneidade; Assimilar noções sobre os problemas e as contribuições da filosofia e da ciência na história
da humanidade; Conhecer as principais correntes de pensamento; Compreender a atividade científica dentro dos
limites e implicações ideológicas e da responsabilidade ética face às consequências futuras no âmbito do
desenvolvimento das atividades humanas.

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 reconhecimento nível de
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 e características regionais.

Referências Básicas:
ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Loyola, 2012.
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução do original alemão
Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011.
SANTOS, B.S. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 8 ed. V. 1. São Paulo: Cortez, 2011.

Referências Complementares:
MATOS, Francisco Gomes de. Ética na Gestão Empresarial: da conscientização à ação. [BV]. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
ISBN 978-85-02-18352-0 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502183520/cfi/0>.
OLIVEIRA, José Roberto de. Pedido de perdão ao triunfo da humanidade: a importância dos 160 anos das missões jesuíticoguarani. Porto Alegre: Martins Livreiro, 2011.
MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento; tradução Eloá Jacobina. 8 ed. Rio de Janeiro:
Bertrand, 2012.
SANTOS, B.S. (org.) Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências. 2 ed. São Paulo: Cortez,
2006.
HABERMAS, J. Ciência e técnica como Ideologia. Edições 70, Lisboa – Portugal.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

FINANÇAS CORPORATIVAS

CH

Crédito

40

2

Ementa:
Sistema Financeiro. Conceitos Financeiros Gerais. Revisão da análise Financeira e Econômica. Decisões de
investimentos e orçamento de capital. Planejamento e controle financeiro. Desenvolvimento de um modelo de
orçamento.

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:
SILVA, Edson Cordeiro da. Introdução à administração financeira: uma nova visão econômica e financeira para a gestão de
negócios das pequenas e médias empresas. [BV]. Rio de Janeiro: LTC, 2009. ISBN 978-85-216-2793-7 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-1/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]!>.
PADOVEZE, Clóvis Luís. Administração financeira: uma abordagem global. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2016. ISBN 978-85-4720495-2 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0497-6/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
SANVICENTE, Antônio Zoratto; SANTOS, Celso da Costa. Orçamento na administração de empresas: planejamento e
controle.
[BV].
2.
Ed.
São
Paulo:
Atlas,
2013.
ISBN
978-85-224-1626-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477999/cfi/3!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
HOJI, Masakuza. Administração Financeira e Orçamentária. [BV]. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01052-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010534/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. [BV]. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9758-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497591/cfi/3!/4/4@0.00:34.5>.
LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo. Administração Financeira:
princípios, fundamentos e práticas brasileiras. Aplicações e casos nacionais. 3 ed Atualizada pela Lei das Sociedades
Anônimas. Rio de Janeiro:
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.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

GESTÃO PÚBLICA

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Evolução histórica da contabilidade pública no Brasil. Aziendas públicas: conceito, estrutura, legislação.
Contabilidade pública: contexto, objeto, objetivo, campo de aplicação. Preceitos legais sobre contabilidade
pública. Lei de Responsabilidade Fiscal: pilares, exigências, limites, obrigações. Regimes contábeis. Orçamento
público: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Princípios Orçamentários,
Créditos Adicionais, execução. Receita Pública: conceito, classificações, estágios. Despesa Pública: Licitação,
fases, tipos. Controle e prestação de constas do setor público no Brasil. 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. [BV]. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
ISBN
978-85-02-08885-6
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088856/cfi/2!/4/2@100:0.00>.
KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. [BV]. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-970-0638-4
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006391/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das Graças. Gestão pública: planejamento, processos, sistemas
de informação e pessoas.
[BV]. São Paulo: Atlas, 2010. ISBN 978-85-224-6039-7 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522475131/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Disponível em <http://www.stn.fazenda.gov.br/>.
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo da nova contabilidade pública. [BV]. 9. ed.
São
Paulo:
Atlas,
2011.
ISBN
978-85-224-6163-9
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477968/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
PISCITELLI, Roberto Bocaccio [Et. al]. Contabilidade pública: uma abordagem da administração financeira pública. [BV]. 13.
ed.
São
Paulo:
Atlas,
2014.
ISBN
978-85-224-9087-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490882/cfi/1!/4/4@0.00:0.00>.
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: Um Enfoque Administrativo na Nova Contabilidade Pública. [BV]. 9 ed.
São
Paulo:
Atlas,
2011.
ISBN
978-85-224-6163-9
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477968/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
Silva, Maurício Corrêa da. Demonstrações Contábeis Públicas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2012.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
BÁSICA

INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

CH

Crédito

80

4

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:
DOWER, Nelson Godoy Bassi [et al.]. Instituições de direito público e privado. [BV]. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN
978-85-02-11946-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119468/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
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.
GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. [BV]. 49 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN: 978-85-3097975-1 Disponível em: <https: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979768/cfi/6/12!/4/2/4@0:0>.
COTRIM, Gilberto. Direito Fundamental: Instituições de direito público e privado. [BV]. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ISBN
978-85-02-08796-5
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502087965/cfi/2!/4/4@0.00:0.00>.
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direto Privado. 14
ed. Nova Prova: Saraiva, 2011.

Categoria
PROFISSIONAL

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

CH

Crédito

INTRODUÇÃO A CIÊNCIA ATUARIAL

80

4

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. [BV]. 2 Ed. São
Paulo:
Atlas,
2014.
ISBN
978-85-224-8778-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522487790/cfi/3!/4/2@100:0.00>.
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. 2 Ed. São Paulo: Atlas: FIPECAFI/USP, 2010.
DOANE, David P. Estatística aplicada à administração e economia. [BV]. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN 978-85-8055394-9 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553949/cfi/0!/4/4@0.00:4.86>.
PARIZATTO, João Roberto. Seguro: teoria e prática. 2 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.

Categoria
PROFISSIONAL

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

CH

Crédito

INTRODUÇÃO A CONTROLADORIA

80

4

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:
PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica aplicada: conceitos, estrutura e sistema de informações. [BV]. São Paulo,
SP:
Cengage
Learning,
2016.
ISBN
978-85-221-2596-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125968/cfi/2!/4/2@100:0.00>.
FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria: teoria e prática. [BV]. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01078-7 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010794/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
MANZATTI, Rubens. Controladoria contábil, financeira e tributária na empresa: para ter a empresa na palma da mão. [BV].
São
Paulo:
Trevisan
Editora,
2015.
ISBN
978-85-99519-73-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788599519738/cfi/2!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. [BV]. Tradução Christiane de Brito. 14.
ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 978-85-8055-162-4
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551624/cfi/1!/4/2@100:0.00>.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial: instrumentos de análise, gerência e decisão. [BV]. 18. ed. São Paulo: Atlas,
2018.
ISBN
978-85-97-01796-0
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017977/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria estratégica e operacional. [BV]. 3 ed. São Paulo: Cengage, 2012. ISBN 978-85-2211271-5 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112715/cfi/3!/4/2@100:0.00>.
MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Controladoria: análise financeira, planejamento e controle orçamentário.
[BV].
São
Paulo:
Atlas,
2008.
ISBN
978-85-224-5136-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466580/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
NASCIMENTO, Auster Moreira; REGINATO, Luciane. Controladoria – Instrumento de apoio ao processo decisório. [BV]. 2. ed.
São
Paulo:
Atlas,
2015.
ISBN
978-85-224-9902-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499038/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

INTRODUÇÃO A ECONOMIA

CH

Crédito

80

4

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 pre
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. [BV]. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-970-0807-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008081/cfi/6/10!/4/8@0:7.62>.
NOGAMI, Otto; PASSOS, Carlos Roberto Martins. Princípios de economia. [BV]. 7. ed. São Paulo, SP : Cengage Learning,
2016.
ISBN
978-85-221-2493-0
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124930/cfi/2!/4/2@100:0.00>.
SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Economia. [BV]. Tradução Elsa Fontainha, Jorge Pires Gomes. 19. ed. Porto
Alegre:
AMGH,
2012.
ISBN
978-85-8055-105-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551051/cfi/1!/4/4@0.00:63.4>.

Referências Complementares:
LANZANA, Antonio E. Teixeira. Economia Brasileira: fundamentos e atualidades. [BV]. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 97885-970-1015-2 Disponível em: <https: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010169/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
LOPES, J. C.; ROSSETTI, J. P. Economia Monetária. 9 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2005
APPLEYARD, Dennis R. [et al.]. Economia Internacional. [BV]. Tradução técnica André Fernandes Lima [et al.]. 6. ed. Porto
Alegre:
AMGH,
2010.
ISBN
978-85-63308-64-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308641/cfi/1!/4/2@100:0.00>.
MANKIW, N. Gregory. Princípios de macroeconomia. Tradução Alan Vidigal Hastings. [BV]. 6 ed. São Paulo: Cengage
Learning,
2013.
ISBN
978-85-221-1625-6
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116256/cfi/3!/4/4@0.00:63.4>.
VASCONCELLOS, Marcos Antonio Sandoval de. Economia Micro e Macro: teoria e exercícios, glossário com os 300 principais
conceitos econômicos. [BV]. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 9788597003505 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597003505/recent>.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
TEÓRICO PRÁTICA

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS

CH

Crédito

80

4

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 implementálos, 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. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. [BV]. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01807-3 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018080/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
HURT, Robert L. Sistemas de Informações Contábeis: Conceitos Básicos e temas atuais. [BV]. 3 ed. São Paulo: AMGH, 2014.
ISBN
0078025338
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553314/cfi/3!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
FOINA, P. R. Tecnologia de Informação: Planejamento e Gestão. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-79535 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480852/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. [BV]. São
Paulo:
Saraiva
2009.
ISBN
978-85-02-19756-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502197565/cfi/0>.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: estratégias, táticas, operacionais. [BV]. 17.
ed.
São
Paulo:
Atlas,
2018.
ISBN
978-85-97-01543-0
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597015447/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
KROENKE, David. Sistemas de informação gerenciais. tradução de Luiz Euclydes T. Frazão Filho. [BV]. São Paulo: Saraiva,
2012. ISBN 978-85-02-18370-4
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502183704/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil. [BV]. 7. ed. São Paulo:
Atlas,
2010.
ISBN
978-85-224-6075-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486960/cfi/4!/4/4@0.00:18.4>.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
BÁSICA

MARKETING DE SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO

CH

Crédito

80

4

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 pre
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:
DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. [BV]. 6 Ed. São Paulo: Empreende/Atlas, 2016.
ISBN
978-85-970-0524-0
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005257/cfi/6/10!/4/8@0:0>.
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
ZEITHAML, Valarie A.; BITNER , Mary Jo; GREMLER, Dwayne D. Marketing de serviços: a empresa com foco no cliente. [BV].
Tradução: Felix Nonnenmacher. 6 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN 978-85-224-6922-2 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483143/cfi/42!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. [BV]. Tradução: Francisco Araújo da
Costa.
9
ed.
Porto
Alegre:
AMGH,
2014.
ISBN
978-85-8055-333-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/1!/4/4@0.00:63.4>.
FERREIRA, Manuel Portugal; SANTOS, João Carvalho; SERRA, Fernando A. Ribeiro. Ser empreendedor: pensar, criar e
moldar a nova empresa, exemplos de casos brasileiros. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2010. ISBN 978-85-02-12196-6 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502121966/cfi/1!/4/4@0.00:4.60>.
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.
PIZZINATTO, Nadia Kassouf. Marketing focado na cadeia de clientes. [BV]. São Paulo: Atlas, 2005. ISBN 978-85-224-4063-4
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522472062/cfi/3!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

MATEMÁTICA APLICADA

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Razão, regras de proporcionalidade, porcentagem, função linear, análise e interpretação gráfica, 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:
SILVA, Luiza Maria Oliveira da; MACHADO, Maria Augusta Soares. Matemática aplicada à administração, economia e
contabilidade: funções de uma e mais variáveis. [BV]. São Paulo: Cengage Learning, 2014. ISBN 978-85-221-0742-1
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126576/cfi/2!/4/4@0.00:45.2>.
MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O.; HAZZAN, Samuel. Cálculo: funções de uma ou mais variáveis. [BV]. 3 ed. São
Paulo:
Saraiva,
2016.
ISBN
978-85-472-0112-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547201128/cfi/4!/4/4@0.00:0.00>.
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Matemática para administração. [BV]. Rio de Janeiro : LTC, 2010. ISBN 978-85-216-2798-2
Disponível em: <https: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2778-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]>.

Referências Complementares:
SÁNCHEZ, Huete, J. C. O ensino da matemática: fundamentos teóricos e bases psicopedagógicas. [BV]. Porto Alegre: Artmed,
2007. ISBN 978-85-363-0839-5
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536308395/cfi/1!/4/4@0.00:45.2>.
TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia. [BV]. 9 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. ISBN 978-85221-1648-5 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116485/cfi/3!/4/4@0.00:43.9>.
TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP-12C. [BV]. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. ISBN 978-85-2245579-9 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465811/cfi/4!/4/4@0.00:27.6>.
LOESCH, Claudio. Probabilidade e estatística. [BV]. Rio de Janeiro: LTC, 2015. ISBN 978-85-216-2100-3 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2172-0/cfi/5!/4/4@0.00:63.7>.
SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos de Métodos Quantitativos: Aplicados em Administração, Economia e Contabilidade
Atuária.
[BV].
São
Paulo:
Saraiva,
2011.
ISBN
978-85-02-12587-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502125872/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

MATEMÁTICA FINANCEIRA

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Regimes de capitalização de juros: simples e compostos; desconto comercial e racional; taxas de juros: efetiva,
proporcionais, equivalentes, nominal, real; aplicações financeiras, taxa 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 pre

Referências Básicas:
TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP-12C. [BV]. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. ISBN 978-85-2245579-9 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465811/cfi/4!/4/4@0.00:28.9>.
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.[BV]. 1 ed. Saraiva, 2011.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira objetiva e aplicada. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2011
SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática Financeira. 5 ed. Pearson. 2011.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
BÁSICA

METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A CONTABILIDADE

CH

Crédito

40

2

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 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Objetivo:
Entender os procedimentos metodológicos necessários para a produção do Trabalho de Conclusão de Curso
(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:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. [BV]. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01292-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia científica. [BV]. São Paulo, SP: Cengage, 2016. ISBN 978-85-221-2242-4 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122424/cfi/1!/4/4@0.00:54.0>.
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 14 ed. Porto Alegre: [s.ed.], 2013.

Referências Complementares:
ANDRADE, Maria de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. [BV]. 10 ed. São
Paulo:
Atlas,
2012.
ISBN
978-85-224-5856-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:51.9>.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. [BV]. 8 ed. São Paulo: Atlas,
2017.
ISBN
978-85-970-1076-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
AQUINO, Italo de Souza. Como Escrever Artigos Científicos – Sem Arrodeio e Sem
Medo da Abnt. [BV]. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ISBN 978-85-02-16100-9 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502161009/cfi/0>.
AQUINO, Italo de Souza. Como Ler Artigos Científicos – da graduação ao doutorado. [BV]. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
ISBN 978-85-02-16097-2 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160972/cfi/0>.
AQUINO, Italo de Souza. Como Falar em Encontros Científicos – do Seminário Em Sala de Aula a Congressos Inter. [BV]. 5
ed.
São
Paulo:
Saraiva,
2012.
ISBN
978-85-02-16094-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160941/cfi/0!/4/2@100:0.00>.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
BÁSICA

METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA

CH

Crédito

80

4

Ementa:
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 pre

Referências Básicas:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. [BV].
10.
ed.
São
Paulo:
Atlas,
2010.
ISBN
978-85-224-5856-1
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/4!/4/4@0.00:27.6>.
RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. [BV].
São
Paulo:
Atlas,
2009.
ISBN
978-85-224-5425-9
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:36.4>.
DE SORDI, José Osvalso. Elaboração de pesquisa científica: seleção, leitura e redação. [BV]. São Paulo: Saraiva, 2013. ISBN
978-02-21033-2.
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502210332/cfi/4!/4/4@0.00:9.19>.

Referências Complementares:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. [BV]. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01292-7
Disponível em: <https: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/cfi/6/10!/4/2/2@0:100>.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. [BV]. 8 ed. São Paulo: Atlas,
2017.
ISBN
978-85-970-1076-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. [BV]. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN 978-85-9700881-4 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008821/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: projetos de pesquisa / pesquisa
bibliográfica / teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. [BV]. 8. ed. São Paulo: Atlas,
2017. ISBN 97 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. [BV]. Porto Alegre: Penso, 2012. ISBN 978-8565848-13-8 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138/cfi/1!/4/4@0.00:54.6>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

MÉTODOS QUANTITATIVOS

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Regressão e Correlação. Séries Temporais. Testes de Hipóteses. Números e Índices.

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 pre

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.
VIEIRA, Sonia. Estatística básica. [BV]. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-85-221-2631-6 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126316/cfi/2!/4/4@0.00:45.1>.

Referências Complementares:
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. [BV]. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. ISBN
978-85-407-0062-8
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700628/cfi/1!/4/2@100:0.00>.
SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos de Métodos Quantitativos: Aplicados em Administração, Economia, Contabilidade
e
Atuária.
[BV].
São
Paulo:
Saraiva,
2011.
ISBN
978-85-02-12587-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502125872/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e aplicada. [BV]. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019. ISBN
978-85-97-01267-5
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012682/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade com ênfase em exercícios resolvidos e propostos. [BV].
3.
ed.
Rio
de
Janeiro:
LTC,
2017.
ISBN:
978-85-216-3383-9
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633846/cfi/6/10!/4@0:0>.
FUTRELL, Charles M. Vendas: o guia completo. [BV]. Tradução Théo Amon e Celso Roberto Paschoa. 12. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2014. ISBN 978-85-8055-347-5
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553475/cfi/1!/4/4@0.00:54.6>.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
TEÓRICO PRÁTICA

OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS CONTÁBEIS

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Introdução a sistemas de informação. Fundamentos e aplicação de tecnologias da informação. Ferramentas de
tecnologia da informação (planilhas eletronicas) na estruturação das demonstrações contábeis. Sistemas
publicos de escrituração contábil e fiscal.

Objetivo:
Proporcionar aos acadêmicos o conhecimento de sistemas de informação e sua aplicabilidde. Capacitar os
academicos na utilização de ferramentas de tecnologia da informação para gerar relatórios de gestão.
Operacionalização dos sistemas publicos de escrituração.

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 no-ções de
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governa-mentais, que
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produ-tivo 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 to-mada 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:
BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. [BV]. São
Paulo:
Saraiva
2009.
ISBN
978-85-02-19756-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502197565/cfi/0>.
FOINA, P. R. Tecnologia de Informação: Planejamento e Gestão. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-79535 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480852/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de Informação - Uma Abordagem Gerencial. [BV]. 3 ed. Rio de Janeiro,
2013. ISBN 978-85-216-1479-1
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2391-5/cfi/0!/4/4@0.00:63.8>.

Referências Complementares:
AZEVEDO, Osmar Reis; MARIANO, Paulo Antonio. SPED: Sistema Publico de Escrituração Digital. 8 Ed. São Paulo: SAGE IOB, 2016.
TURBAN, Efraim [Et. al.] Business intelligence [recurso eletrônico]: um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. [BV].
Tradução Fabiano Bruno Gonçalves.Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 978-85-7780-425-2 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804252/cfi/1!/4/2@100:0.00>.
MELLO, Newton Oller de. Programa Emissor NF-e.São Paulo: IOB, 2010.
RODRIGUES et al. Aldenir Ortiz. Manual da ECD: Escrituração Contábil Digital. 1.ed. São Paulo: Sage-IOB, 2016.
RODRIGUES et al. Aldenir Ortiz. Manual da ECF: Escrituração Contábil Fiscal. São Paulo: Sage-IOB, 2016.

Categoria
PROFISSIONAL

COMPONENTES CURRICULARES
Componente
PERÍCIA, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

CH

Crédito

80

4

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. 7 ed. São Paulo:
Atlas, 2009.
MAGALHÃES, Antonio de Deus Farias. Perícia contábil. [BV]. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-1103-6
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011043/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
COSTA, João Carlos Dias da. Perícia contábil: aplicação prática. [BV]. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-970-0945-3
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009460/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Referências Complementares:
CONTABILIDADE, Conselho Regional de. Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade auditoria e perícia.
[BV]. 1 ed. 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.
MÜLLER, Aderbal Nicolas; TIMI, Sônia Regina Ribas; HEIMOSKI, Vanya Trevisan Marcon. Perícia contábil. [BV]. São Paulo:
Saraiva,
2017.
ISBN
978-85-472-1977-2
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547219888/cfi/2!/4/2@100:0.00>.
HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova Pericial Contábil: Aspectos Práticos & Fundamentais. 10 ed. Editora Juruá: Curitiba 2012.
ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012. ISBN 978-85-224-6957-4 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478026/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

BÁSICA

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Uso da linguagem como fator de eficiência no ambiente profissional. Argumentação e contra-argumentação.
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 pre
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:
GOLD, Mirian. Redação Empresarial. [BV]. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. ISBN: 978-85-472-1794-5 Disponível em: <https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217969/cfi/4!/4/4@0.00:0.00>.
MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental: Contém Técnicas de Elaboração de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). [BV]. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-97-01175-3 Disponível em: <https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011760/cfi/6/10!/4/2/4@0:100>.
MEDEIROS, João Bosco. Como escrever textos : gêneros e sequências textuais. [BV].
São
Paulo:
Atlas,
2017.
ISBN
978-85-97-01112-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011135/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Referências Complementares:
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental: de
acordo com as atuais normas da ABNT. [BV]. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2010. ISBN 978-85-224-5722-9 Disponível em: <https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484973/cfi/4!/4/4@0.00:23.0>.
GOLD, Miriam. Redação empresarial. [BV]. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN: 978-85-472-1794-5 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217969/cfi/4!/4/4@0.00:4.60>.
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação Técnica: elaboração de relatórios técnico-científicos e técnicas de
normalização textual: teses, dissertações,
monografias, relatórios técnico-científicos e TCC. [BV]. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. ISBN 978- Disponível em: <https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471461/cfi/4!/4/4@0.00:23.0>.
FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação oral nas empresas: como falar bem e em público. [BV]. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN
978-85-224-9910-6
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499113/cfi/4!/4/4@0.00:10.5>.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. [BV]. 12. ed. São Paulo: Atlas,
2014.
ISBN
978-85-224-9026-4
Disponível
em:
<https:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490271/cfi/4!/4/4@0.00:13.8>.

Categoria
TEÓRICO PRÁTICA

COMPONENTES CURRICULARES
Componente
PRÁTICAS DE ROTINAS CONTÁBEIS

CH

Crédito

80

4

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 de Custos, Análise e Gestão de Custos, Análise
das Demonstrações Financeiras; 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. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
PADOVEZE, Clóvis Luís. BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das Demonstrações Financeiras. [BV]. 3. ed. São Paulo:
Cengage
Learning,
2010.
ISBN
978-85-221-1468-9
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114689/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. [BV]. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01807-3 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597018080/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Referências Complementares:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. [BV]. 9 ed. Barueri:
Manole, 2014. ISBN 978-85-204-4046-9
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520440469/cfi/5!/4/2@100:0.00>.
GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. [BV]. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01292-7 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. [BV]. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN 978-85-02-62182-4 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502621824/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
SILVA, Adelphino da. Administração básica. [BV]. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN 978-85-224-6364-0 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464746/cfi/0!/4/2@100:0.00>.
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária: de acordo com as exigências do MEC para o curso de “Ciências
Contábeis”; textos, exemplos e exercícios resolvidos. [BV]. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-7874-3 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478750/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria
BÁSICA

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

CH

Crédito

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES

80

4

Ementa:
A importância da Psicologia nas Organizações. A Teoria Psicanalítica e o estudo da Personalidade. Teoria
Behaviorista e Comportamento Organizacional. Relações Intra e Interpessoal. Formação e Desenvolvimento de
Equipes. Liderança. Satisfação e estresse no local de trabalho: a relação indivíduo X Organização. A motivação
e sua importância nas Organizações.

Objetivo:
Reconhecer a importância da compreensão sobre o comportamento humano dentro das organizações através
das teorias e ferramentas psicológicas, as quais visam auxiliar nas relações entre os indivíduos e a organização.

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 reconhecimento nível de
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 e características regionais.

Referências Básicas:
BERGAMINI, W. Cecília. Motivação nas Organizações. [BV]. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2018. ISBN 978-85-97-01766-3 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597017670/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
WEITEN, Wayne. Introdução à psicologia : temas e variações. Tradução Noveritis do Brasil. [BV]. 3. ed. São Paulo, SP:
Cengage
Learning,
2016.
ISBN
978-85-221-2667-5
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126675/cfi/2!/4/4@0.00:58.6>.
FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. [BV]. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2018.
ISBN
978-85-97-01610-9
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016116/cfi/6/10!/4/2@0:0>.

Referências Complementares:
TÔRRES, Ofélia de Lanna Setteet al. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. Rio de Janeiro: Atlas, 2010.(v.1, v.2,
v.3).
MARRAS, Jean Pierre Marras. Administração de Recursos Humanos: Do operacional ao estratégico. [BV]. 15. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016. ISBN 978-85-472-0107-4 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-4720109-8/cfi/3!/4/4@0.00:4.60>.
KANAANE, Roberto. Comportamento Humano nas Organizações: O homem rumo ao século XXI. [BV]. 3. ed. 15ª reimpressão,
São
Paulo:
Atlas,
2017.
ISBN
978-85-97-01286-6
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012873/cfi/6/10!/4/2/2@0:100>.
BAUER, Ruben. Gestão da Mudança: Caos e complexidade nas organizações. São Paulo: Atlas, 2009.
ROBINS, Stephen. A nova Administração. [BV]. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
ISBN 978-85-02-22533-6
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

PROFISSIONAL

TEORIA DA CONTABILIDADE

CH

Crédito

80

4

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). Estrutura Conceitual. 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:
FLORES, Eduardo; BRAUNBECK, Guillermo; CARVALHO, Nelson (Org.). Teoria da contabilidade financeira: fundamentos e
aplicações.
[BV].
São
Paulo:
Atlas,
2018.
ISBN
978-85-97-01451-8
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014525/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
LOPES de SÁ, Antonio. História geral e das doutrinas da contabilidade. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
IUDICIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. [BV]. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9623-5 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496242/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Referências Complementares:
SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo; MACHADO, Nilson Perinazzo. Fundamentos da teoria da contabilidade. [BV]. São
Paulo:
Atlas,
2005.
ISBN
978-85-5-224-4092-4
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471256/cfi/4!/4/4@0.00:26.0>.
IUDICIBUS, Sérgio de; MARION, José C.; FARIA, Ana Cristina de. Introdução à Teoria da Contabilidade. [BV]. 6 ed. São Paulo:
Atlas, 2018. Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011630/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
SÁ, Antônio Lopes de. A evolução da contabilidade. 1 ed. São Paulo: IOB Thomson, 2006.
SUNDER, Shyam. Teoria da contabilidade e do controle. [BV]. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-9107-0 Disponível
em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491933/cfi/4!/4/2@100:0.00>.
VICENCONTI, Paulo. Contabilidade avançada e análises das demonstrações financeiras. [BV]. 18 ed. São Paulo: Saraiva
Educação,
2018.
ISBN:
978-85-53131-24-2.
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131266/cfi/4!/4/2@100:0.00>.

Categoria
BÁSICA

COMPONENTES CURRICULARES
Componente
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

CH

Crédito

80

4

Ementa:
Introdução ao estudo e ao pensamento administrativo. Administração como ciência social aplicada. O fato
administrativo: conceito e características. 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:
Situar o acadêmico para uma formação humanística e visão global para compreender o meio social político,
econômico e cultural facilitando a tomada de decisão nas organizações, 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 pre
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. [BV]. 9 ed. Campus, 2014. ISBN 978-85-204-4046-9
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520440469/cfi/5!/4/4@0.00:4.87>.
LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração: Princípios e Tendências. [BV]. 3 ed. Saraiva, 2015. ISBN 978-8502-63448-0 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63450-3/cfi/4!/4/4@0.00:0.00>.
MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. Administração. [BV]. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. ISBN 978-85-02-08809-2
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088092/cfi/4!/4/4@0.00:9.24>.

Referências Complementares:
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à teoria geral da administração. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 97885-224-9554-2 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495559/cfi/4!/4/4@0.00:23.0>.
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. [BV]. 5 ed. São Paulo: Pearson, 2014. ISBN 978-85-2044545-7 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445457/cfi/5!/4/4@0.00:4.87>.
COELHO, Márcio. Essência da Administração. Conceitos introdutórios. São Paulo: Saraiva, 2008.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração para não administradores: a gestão de negócios ao alcance de todos. [BV]. 2 ed. São
Paulo:
Manole,
2011.
ISBN
978-85-204-4176-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441763/cfi/5!/4/4@0.00:22.4>.

COMPONENTES CURRICULARES
Componente

Categoria
TEÓRICO PRÁTICA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

CH

Crédito

80

4

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:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. [BV]. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01292-7
Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia científica. [BV]. São Paulo, SP: Cengage, 2016. ISBN 978-85-221-2242-4 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122424/cfi/1!/4/4@0.00:54.0>.
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 14 ed. Porto Alegre: [s.ed.], 2013.

Referências Complementares:
ANDRADE, Maria de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. [BV]. 10 ed. São
Paulo:
Atlas,
2012.
ISBN
978-85-224-5856-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:51.9>.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. [BV]. 8 ed. São Paulo: Atlas,
2017.
ISBN
978-85-970-1076-3
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/cfi/6/10!/4/2@0:0>.
AQUINO, Italo de Souza. Como Escrever Artigos Científicos – Sem Arrodeio e Sem
Medo da Abnt. [BV]. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ISBN 978-85-02-16100-9 Disponível em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502161009/cfi/0>.
AQUINO, Italo de Souza. Como Ler Artigos Científicos – da graduação ao doutorado. [BV]. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
ISBN 978-85-02-16097-2 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160972/cfi/0>.
AQUINO, Italo de Souza. Como Falar em Encontros Científicos – do Seminário Em Sala de Aula a Congressos Inter. [BV]. 5
ed.
São
Paulo:
Saraiva,
2012.
ISBN
978-85-02-16094-1
Disponível
em:
<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160941/cfi/0!/4/2@100:0.00>.

