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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto pedagógico mostra a identidade do curso de Ciências contábeis do 

Instituto Baiano de Ensino Superior, incluindo os aspectos formativos, a missão institucional, as 

orientações didático-pedagógicas, a concepção da matriz curricular, os conteúdos programáticos, 

o sistema de avaliação do ensino-aprendizagem, a auto avaliação institucional e a estrutura 

acadêmica, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Este documento também apresenta um breve histórico do curso e da instituição e descreve 

como os elementos constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação 

em Ciências Contábeis são contemplados no curso de Ciências contábeis do IBES. 

 

1.1 Denominação do curso 

Curso de graduação para formação de Bacharel em Ciências Contábeis. 

1.2 Modalidades 

O curso de Ciências Contábeis do IBES somente é oferecido presencialmente. 

1.3 Local da oferta 

O Curso de Ciências Contábeis na modalidade presencial é oferecido na Av. Jorge 

Amado nº 780 – Imbuí. 

1.4 Regime de matrícula 

Semestral. 

1.5 Turno de funcionamento 

Noturno. 

1.6 Duração do curso 

O curso de Ciências Contábeis tem duração de 4 anos ou 8 semestres. 

1.7 Carga horária do curso 

Carga horária do curso: mínima de 3.000 horas. 
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1.8 Base legal 

O Curso de Ciências Contábeis da IES foi estruturado para atender às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, autorizado pela Portaria MEC nº 1.057, publicada no D.O.U. de 11 de abril 

de 2002 com renovação de reconhecimento publicada no D.O.U em 04 de agosto de 2011, 

portaria de número 314, cuja portaria diz: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Portaria nº 1.057, de 9 de abril de 2002. 

O Ministério de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada, pelos 

decretos nº 1.845, de 28 d março de 1996, e nº 3.860, de 9 de julho de 2001, alterado pelo 

Decreto nº 3.908, de 4 de setembro de 2001, e tendo em vista o Despacho nº 544/2002, da 

Secretaria de Educação Superior, conforme consta do Processo nº 23000.004044/2001-01, do 

Ministério da Educação, resolve: 

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso Ciências Contábeis, bacharelado, a ser 

ministrado pela instituição de ensino superior denominada Instituto Baiano de Ensino Superior, na 

Rua Luiz Portela da Silva, nº 628, Bairro Itaigara, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, cuja 

mantenedora é a Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo, com sede na cidade 

de São Paulo, no Estado de São Paulo, com 100 (cem) vagas totais anuais, turmas de 50 

(cinquenta) alunos, turno noturno. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

2.1 DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO, pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente cadastrada sob o nº CNPJ nº 06.099.229/0001-01, com sede na 

Avenida Paulista, nº 900, Bela Vista, São Paulo-SP, é uma sociedade civil com fins educacionais 

que foi criada em 15 de setembro de 1971, personalizando-se quando do registro de seus 

Estatutos no 4° Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da cidade de São Paulo.  

Objetivando estimular setores produtivos e promover o conhecimento em programas de cursos 

nas diversas áreas do conhecimento, a ASSUPERO elaborou o projeto de credenciamento para 

regularizar o funcionamento do Instituto Baiano de Ensino Superior - IBES, criado em Assembléia 

Geral Extraordinária realizada pela mantenedora em 09/02/2001. Para sua instalação, 

concorreram vários fatores, como o progresso e o desenvolvimento sempre constantes na cidade 
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de Salvador e a necessidade social das cidades da região, ainda carentes de programas de 

formação superior, fato que tem levado a população estudantil a procurar grandes centros, 

distantes de sua residência e que, além dos transtornos que acarretam, ainda implicam em gastos 

extras, muitas vezes incompatíveis com o poder aquisitivo da comunidade. 

A partir da formalização do credenciamento do IBES, por meio da Portaria MEC nº 862, publicada 

no D.O.U. de 27 de março de 2002, a Instituição fez seu ingresso na educação superior, 

instalando-se em Salvador/BA, com a oferta dos seguintes Programas de Graduação: 

Administração com habilitações em Administração de Empresas e Marketing, autorizados pela 

Portaria MEC nº 865, publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002; Administração com 

habilitações em Gestão de Sistemas de Informação, Comércio Exterior, Gestão Hoteleira e 

Recursos Humanos, autorizados pela Portaria MEC nº 2.380, publicada no D.O.U. de 26 de 

agosto de 2002; Ciências Contábeis, autorizado pela Portaria MEC nº 1.057, publicada no D.O.U. 

de 11 de abril de 2002; Ciência da Computação, autorizado pela Portaria MEC nº 3.955, publicada 

no D.O.U. de 31 de dezembro de 2002;  Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 

Propaganda, autorizado pela Portaria MEC nº 864, publicada no D.O.U. de 27 de março de 2002; 

Direito, autorizado pela Portaria MEC nº 3.857, publicada no D.O.U. de 27 de dezembro de 2002; 

Fisioterapia, autorizado pela Portaria MEC nº 4.054, publicada no D.O.U. de 31 de dezembro de 

2002; Turismo, autorizado pela Portaria MEC nº 863, publicada no D.O.U. de 27 de março de 

2002; Enfermagem, autorizada pela Portaria MEC nº 360 de 10 de junho de 2014 e Serviço Social 

autorizado pela portaria do MEC de 02 de julho de 2014. 

O IBES conta também com os seguintes cursos superiores de tecnologia: Comunicação para 

Web, autorizado pela Portaria MEC nº 3.700, publicada no D.O.U. de 17 de novembro de 2004; 

Multimídia, autorizado pela Portaria MEC nº 4.233, publicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 

2004; Comunicação e Ilustração Digital, autorizado pela Portaria MEC nº 3.699, publicada no 

D.O.U. de 17 de novembro de 2004; Produção Gráfica Digital, autorizado pela Portaria MEC nº 

933, publicada no D.O.U. de 05 de abril de 2004 e Comunicação Empresarial, autorizado pela 

Portaria MEC nº 3.702, publicada no D.O.U. de 17 de novembro de 2004, na área de 

comunicação, na área de gestão, Gerenciamento de Redes de Computadores, autorizado pela 

Portaria MEC nº 939, publicada no D.O.U. de 05 de abril de 2004; Gestão de Empreendimentos 

Esportivos, autorizado pela Portaria MEC nº 935, publicada no D.O.U. de 05 de abril de 2004. 
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2.2 A missão institucional 

Conforme o PDI atualmente em vigor no IBES, a missão de um Instituto está 

intrinsecamente relacionada a um compromisso permanente com princípios e propósitos 

que lhe imprimam um caráter, diferenciado-a de outras instituições congêneres. 

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior– IBES tem como missão promover o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão, aplicando-os a serviço do progresso da comunidade que vive 

em sua área de abrangência e influência, contribuindo para o fortalecimento da 

solidariedade entre os homens e para o esforço de desenvolvimento do País. 

 

Na busca por seus objetivos, a Instituição obedece estritamente aos princípios de 

respeito à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais, proscrevendo quaisquer 

formas de discriminação. 

3. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura organizacional da instituição está apoiada em órgãos colegiados, executivos e 

suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em dois níveis de decisão: 

 Órgãos da administração superior: conselho acadêmico, coordenação pedagógica e 

diretoria; 

 Órgãos da administração básica: colegiado de curso, nde e coordenadores. 

 

Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos órgãos 

suplementares. 

Poderão integrar a estrutura organizacional da ies outros órgãos de natureza didático-

científica, cultural e técnico-administrativa. 

 

3.1 Organograma 
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3.2 Metodologia de ensino-aprendizagem 

Os princípios metodológicos são estabelecidos em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, observados os critérios que favorecem o desenvolvimento dos 

eixos para formação contábil. Não obstante, em congruência com essa orientação, este 

método articula os espectros dos valores humanísticos, difundindo a inserção teórica na 

realidade, e promovendo a interação do homem com o mundo. Inspirados nessa filosofia, 

os cursos de bacharéis desenvolvem seus conceitos educacionais pautados na 

abordagem sócia interacionista, que concebe a aprendizagem como um fenômeno que 

realiza a interação com o outro, portanto, a aprendizagem possui dimensão coletiva. 

Segundo Vygotsky, a aprendizagem deflagra vários processos internos de 

desenvolvimento mental, que tomam corpo somente quando o sujeito interage com 

objetos e sujeitos em cooperação. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se 
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parte das aquisições do desenvolvimento. Assim, um processo interpessoal é 

transformado num processo intrapessoal.   

Como metodologia de ensino-aprendizagem presencial, o curso adota atividades como 

aulas expositivas, aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, visitas 

técnicas, palestras, pesquisa bibliográfica e outras atividades acadêmico-científico-

tecnológicas, visando à oferta de experiências diversificadas aos discentes. O curso 

busca o desenvolvimento de programas que privilegiem o enlace entre a teoria e a prática, 

enfocando o uso e a adequação de recursos audiovisuais, tecnológicos, de novos 

métodos e técnicas de ensino, procurando o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e 

sua aplicação mercadológica. A integração entre estudos teóricos, aulas e atividades 

práticas é exercida por meio de atividades complementares, trabalhos individuais e em 

grupo, estágio curricular supervisionado e atividades de extensão. 

 

3.3 Administração Acadêmica 

3.3.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Contábeis é composto por 

professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, pela 

implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos estabelecidos na 

Portaria MEC nº 147/2007. 

 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

 Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do curso; 

 Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente; 

 Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras para o 

curso; 

 Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;  

 Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas propostas de 

alterações do projeto pedagógico; 

 Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as 

características e peculiaridades regionais da comunidade local. 
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Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

contábeis estão vinculados às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, 

orientação de estágio e monografia; acompanhamento de atividades complementares; 

orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do 

próprio Projeto Pedagógico. 

 

 

3.3.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

Integrado pelo Coordenador de Curso e por mais quatro professores e seus componentes 

se caracterizam pelo(a): a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso; b) porte de título 

de pós-graduação stricto sensu; c) contratação em regime de trabalho diferenciado do modelo 

horista; e d) estabilidade ou perenidade, que lhes permitirá construir uma história institucional.  

A seguir, apresenta-se a relação nominal dos professores, seguida da titulação e do 

regime de trabalho.  

Relação Nominal, Titulação e Formação Acadêmica do NDE 

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Regime de Trabalho do NDE 

 

NOME DO PROFESSOR TITULAÇÃO 
FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

LUIZ HENRIQUE S. PINTO MESTRE 
CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

FABIANO VIANA MESTRE PUBLICIDADE 

ÁLIGER PEREIRA DOUTORA ADMINISTRAÇÃO 

DENILSON COSTA MESTRE CONTÁBEIS 

WILLIAM DA SILVA NERY ESPECIALISTA CONTÁBEIS 
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO  

PROFESSOR REGIME DE TRABALHO 

LUIZ HENRIQUE S. PINTO 

INTEGRAL 

 

FABIANO VIANA INTEGRAL 

ÁLIGER PEREIRA INTEGRAL 

DENILSON COSTA PARCIAL 

WILLIAM NERY INTEGRAL 

 

3.3.4 Coordenação do Curso 

 

A Instituição reconhece a coordenação do curso como uma liderança importante 

para a concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso que 

oferece. Para a escolha da coordenação do curso, a IES busca respeitar os critérios 

indicados a seguir: 

 Professores com formação acadêmica correspondente a área em questão; 

 Professores com, pelo menos, 3 anos de experiência acadêmica e não-acadêmica; 

 Professores com dedicação integral (40 h) ao curso e à Instituição; 

 Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos envolvendo 

professores e estudantes; 

 Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as demandas do 

mercado de trabalho e as necessidades da comunidade para, de alguma forma, fortalecer 

os programas educacionais que a Instituição oferece; 

 Professores aptos a selecionar, produzir ou utilizar informações que subsidiem os 

processos decisórios que envolvem sua função; e 

 Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita. 

 

A Coordenação do Curso é exercida pelo Coordenador de Curso designado pela 

coordenação pedagógica. São atribuições da Coordenação do Curso de acordo com o 

Art. 27 do Regimento Geral da IES: 
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I. Administrar, coordenar e supervisionar as atividades do curso, cumprindo-lhes caráter de 

revisão e atualização constante; 

II. Supervisionar as atividades do corpo docente e técnico-administrativo vinculados ao curso 

e o cumprimento das exigências do regime didático, acadêmico, administrativo e 

disciplinar; 

III. Promover convênios, tendo em vista o desenvolvimento dos programas do curso, 

submetendo-se à aprovação dos órgãos superiores; 

IV. Elaborar e apresentar à Coordenação Pedagógica, os relatórios das atividades do período 

anterior, bem como o planejamento referente ao período subsequente; 

V. Encaminhar à Coordenação Pedagógica projetos de cursos, programas de iniciação à 

pesquisa e extensão propostas de participação em eventos científicos ou culturais, para 

fins de análise e aprovação; 

VI. Elaborar relatório sobre o desempenho de membros do corpo docente e técnico 

administrativo do respectivo curso; 

VII. Cumprir e fazer cumprir as determinações Estatutárias e Regimentais e as deliberações 

dos órgãos da Administração superior, do Colegiado do Curso e do NDE; 

VIII. Constituir comissões para estudo de temas, execução de projetos ou tarefas específicas; 

IX. Exercer a ação disciplinar no âmbito do curso; 

X. Apresentar medidas relativas à matéria da competência do Colegiado do Curso 

submetendo seu ato a ratificação ou à homologação do referido órgão; 

XI. Exercer as demais funções exigidas para o bom desempenho da Coordenação do Curso. 

 

A gestão acadêmica do Instituto Baiano de Ensino e Superior - IBES dispõe de 

organização formal com estrutura simples, que visa a propiciar à administração agilidade e 

flexibilidade para responder às exigências do mundo moderno. 

 

O Curso de Contábeis do Instituto Baiano de Ensino e Superior - IBES conta com uma 

Coordenadora Pedagógica, que responde pela graduação e dá cumprimento às diretrizes 

curriculares, ao controle de frequência de professores e estudantes, ao controle de cargas 

horárias, implementação do projeto pedagógico e outras questões essenciais para o desempenho 

dos cursos, e consequentemente, da gestão acadêmica.  

A Coordenação do Curso e, principalmente, é responsável pela execução do planejamento 

pedagógico e pelo desempenho administrativo do curso no campi, que evidentemente estão 

vinculados à missão e aos valores da Instituição, e de acordo com as diretrizes do PDI e PPI. 

Fazem parte do perfil esperado da Coordenação do Curso de Contábeis: 
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 Postura compromissada e vínculo com a missão e estratégias da Instituição, que está em 

sintonia com as diretrizes e normas do PDI, PPI e PPC;  

 Formação cultural, competência profissional, postura ética, capacidade de liderança, 

empreendedorismo, capacidade de cobrar resultados e visão global; 

 Possuir e fomentar uma visão global sobre a profissão do Contador e suas perspectivas; 

 Disposição para trabalho em equipe, assumindo posição de liderança; 

 Capacidade de manutenção do projeto de expansão, compreendendo a dinâmica interna e 

externa da Instituição; 

 Capacidade de promover a consolidação de um ensino de qualidade, oferecer serviços que 

correspondam aos anseios da demanda social, manter a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, avaliar a capacidade pedagógica dos educadores, articular teoria 

e prática, incentivar à pesquisa docente e discente, manter forte compromisso com a 

sociedade, com a cidadania, com o conhecimento, com a produção científica, com o 

desenvolvimento regional e nacional; 

 Disposição para contribuir e estabelecer parcerias com diversos setores da sociedade; 

 Capacidade em desenvolver planos que permitam a atuação da IES em questões sociais, 

por meio de projetos de extensão comunitária, tendo portanto, o Instituto o papel de agente 

catalisador das demandas da sociedade; 

 Demonstrar sintonia com as tendências da economia e procurar formar profissionais que 

reúnam condições de inserção no mercado de trabalho;  

 Disposição para contribuir na produção de idéias, propostas e novas dinâmicas para o 

Curso e para a instituição; 

 Constante atualização em relação às diretrizes e normas do Ensino Superior; 

 Disposição em participar ativamente do processo de avaliação Institucional;  

 Possuir informações atualizadas sobre o perfil dos cursos comuns de outras Instituições de 

Ensino Superior e sobre os procedimentos das comissões de avaliação do Ministério da 

Educação; 

 Constante análise dos roteiros que apontam os indicadores de qualidade;  

 Disposição para fomentar o debate contínuo com os docentes, Instituição e discentes 

sobre o projeto pedagógico; 

 Disposição para favorecer a implantação de linhas de pesquisas, grupos, núcleos de 

estudos e projetos consistentes de estágios que permitam a relação entre teoria e prática; 

 Atuação como agente promotor da transversalidade da educação ambiental ao longo das 

disciplinas do curso; 

 Capacidade de identificar e resolver problemas administrativos e acadêmicos;  

 Capacidade de estimular a reflexão sobre a flexibilidade dos currículos, incrementar a 

interdisciplinaridade, refletir sobre as propostas das diretrizes curriculares que enfatizam o 

perfil profissional; 
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 Conhecer os ambientes interno e externo da Instituição, para poder articular e resolver os 

problemas inerentes ao curso nos diferentes setores da Instituição;  

 Capacidade de gerenciar recursos humanos e financeiros; 

 Participação ativa em debates regionais e nacionais sobre as perspectivas e sobre as 

diretrizes que delineiam os fundamentos teóricos e organizacionais do curso.  

 

São funções relacionadas à Coordenação do Curso de Contábeis: 

 Pensar no Curso, nas possibilidades de consolidação dos parâmetros de qualidade, 

estimular a participação docente e discente na colaboração e construção de propostas 

pedagógicas consistentes, que satisfaçam as expectativas dos estudantes na sua 

formação integral em consonância com o discutido no Núcleo Docente Estruturante; 

 Zelar pelo bom funcionamento pedagógico e administrativo do Curso; 

 Organizar e redigir documentação pertinente ao Curso, avaliar o currículo proposto, 

convocar reuniões, agendar e viabilizar eventos e projetos de estágios;  

 Agregar os docentes do curso na realização do plano de curso, na indicação de bibliografia 

atualizada, verificar se os procedimentos acadêmicos dos docentes são realizados de 

forma correta a fim de atender às exigências da Instituição;  

 Realizar reuniões com os docentes do curso ao início de cada semestre, para disponibilizar 

os recursos tecnológicos de ensino oferecidos pela Instituição, mas principalmente para 

abordar o perfil do profissional que o curso está formando; 

 Realizar reuniões com discentes do curso periodicamente, supervisionando e monitorando 

as deficiências do processo de ensino-aprendizagem, e esclarecer as dúvidas e 

expectativas dos discentes; 

 Acompanhar os registros acadêmicos de frequência, os índices de evasão, os 

trancamentos, os resultados das avaliações, identificar, quando necessário, os motivos 

reais de baixa frequência, assim como os baixos desempenhos escolares, procurando 

apresentar possíveis alternativas para que os gestores da Instituição possam deliberar 

sobre o assunto; 

 Fazer levantamento consultando os docentes sobre as dificuldades encontradas no 

processo de ensino-aprendizagem, no transcorrer do semestre letivo;  

 Promover o curso em segmentos públicos e/ou privados de cada região, mostrando o 

papel social da IES; 

 Realizar sistematicamente reuniões com os representantes discentes de cada período do 

curso;  

 Participar ativamente das avaliações sistemáticas do desempenho docente e discente;  



 17 

 Revisar e atualizar o projeto pedagógico do curso, com a participação dos segmentos 

envolvidos no processo (órgãos superiores de deliberação e administração, docentes, 

discentes, comunidade e diretrizes propostas pelo MEC);  

 Atendimento sistemático aos procedimentos acadêmicos e administrativos;  

 Disponibilizar os meios de comunicação utilizados para os públicos internos e externos;  

 Proporcionar aos discentes atividades de caráter extracurricular, estimulando-os à 

realização de atividades complementares;  

 Realizar avaliação sistemática dos conteúdos ministrados em cada período no final do 

semestre; 

 Motivar, criar condições e apontar oportunidades de qualificação docente, quando da 

oportunidade de participação em programas de capacitação; 

 Incentivar __ projetos de pesquisa, atividades de extensão comunitária, monitorias, 

trabalhos de conclusão de curso, a iniciação científica; 

 Estimular aos alunos a participação nos programas de monitoria; 

 Realizar sempre que possível o vínculo entre a Instituição e a sociedade, entre o Curso e 

os eventos que complementam a futura formação profissional, entre os discentes e o 

mercado de trabalho; 

 Exercer outras atribuições conferidas pelo Regimento e por normas complementares 

emanadas do Conselho Acadêmico. 

 

 

3.3.5 Participação da Coordenação do Curso nos Órgãos Colegiados da IES 

 

O Regimento da IES prevê a participação do Coordenador do curso no Conselho 

Acadêmico, órgão de coordenação e assessoramento consultivo e deliberativo em matéria 

didático-científica e administrativa e no Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva, 

representativo da comunidade acadêmica, anualmente constituído.  

 

As atribuições previstas para o coordenador do curso são de natureza política, gerencial, 

acadêmica e institucional, conforme consta no PDI. 

 

3.3.6 Titulação e Formação do Coordenador do Curso 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Católica do Salvador 

(1991), especialização em Finanças pela Universidade Estadual de Feira de Santana 

(2001) e mestrado acadêmico em Contabilidade pelo Centro de Ensino e Pesquisa e Pós 

Graduação Visconde de Cairu (2005). Atualmente é coordenador do curso de Ciências 
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Contábeis da Faculdade IBES; professor da Faculdade da Cidade do Salvador e professor 

de cursos de pós graduação da FACCEBA e da Uni-American. Promotor de vários cursos 

de extensão. Vasta experiência acadêmica e profissional nas áreas de Economia, 

Contabilidade e Administração. 

 

3.3.7 Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

Regime Integral 

3.3.8 Composição e funcionamento do Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da IES, é um órgão de natureza 

consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente constituído, e que tem 

a seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos. 

 

O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por três docentes que 

ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em questão e 

por um representante do corpo discente. 

 

Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente por seus 

pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente matriculado 

no curso, indicado anualmente por seus pares. 

 

 

3.3.9 Atribuições e Competências 

 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

 

 acompanhar as atividades técnico-didáticas no âmbito do curso; 

 propor diretrizes para a elaboração de currículos, programas e normas 

metodológicas de ensino, em atendimento às regras aprovadas pelo Conselho 

Acadêmico; 

 propor, por iniciativa própria ou quando solicitado, projetos de ensino, de pesquisa 

e de extensão ao Conselho Acadêmico; 

 estabelecer normas de orientação e coordenação do ensino, no âmbito do curso; 

 elaborar, por solicitação de seu Presidente ou do Conselho Acadêmico, propostas 

de currículos e reformulações curriculares a serem submetidas à apreciação 

daquele Colegiado; 
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 fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas; 

 elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 

respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas dos 

órgãos educacionais competentes; 

 sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de disciplinas 

de acordo com os objetivos de curso e do perfil do profissional a ser formado, com 

base nas diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação; 

 promover a avaliação do curso; 

 decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento 

dos interessados; 

 decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do aluno, 

respeitado o disposto no Regimento da Instituição e em normas do Conselho 

Acadêmico; 

 colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e 

 exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelos demais órgãos 

colegiados. 

 

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se 

ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando convocado pelo 

Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços dos 

membros que o constituem, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a 

serem tratados. 

 

 

3.3.10 Organização Acadêmico-Administrativa 

 

O IBES entende que sua organização acadêmico-administrativa deve ser 

estruturada com o propósito de proporcionar aos professores, estudantes e membros da 

comunidade um atendimento com qualidade e presteza. Nesse sentido, a Instituição 

dispõe de órgãos administrativos e de apoio que possibilitem alcançar este objetivo, por 

meio do envolvimento de uma equipe qualificada e apta a lidar com as variadas questões 

suscitadas pelas atividades promovidas. 

 

Podemos listar como principais órgãos de apoio, ligados diretamente à Diretoria, 

voltados ao atendimento aos agentes da comunidade acadêmica: secretaria, biblioteca e 

administração. Outros serviços administrativos, incluindo tesouraria, contabilidade, 
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manutenção e zeladoria poderão ser prestados diretamente por órgãos da própria 

Mantenedora. 

 

 

3.3.11 Organização do Controle Acadêmico 

 

A organização do controle acadêmico segue as normas regimentais estabelecidas. O 

registro e o controle acadêmico de matrícula, trancamento, transferência e aproveitamento de 

estudos são de responsabilidade da Secretaria. As questões acadêmicas, expedição de 

atestados, históricos escolares, registro de diplomas, entre outras atividades, também estão a 

cargo da Secretaria. A verificação e o registro de frequência, notas, aprovação/reprovação são de 

responsabilidade do professor e o seu controle cabe à Secretaria. 

 

3.3.12 Formação Acadêmica e Profissional dos Docentes 

 

O corpo docente do Curso de Contábeis é constituído por docentes com formação 

específica e titulação compatível aos conteúdos ministrados, à natureza das atividades 

acadêmicas que desenvolverá, às características do contexto da região e à concepção do curso. 

 

3.3.13 Titulação  

O quadro adiante traz o corpo docente responsável pelas disciplinas do curso, com 

a maior titulação: 

 

DISCIPLINAS DOCENTES CPF 
GRADUAÇÃO/ IES e 

ANO DE CONCLUSÃO 

TITULAÇÃO/ 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO/ IES E 

ANO DE CONCLUSÃO 

1º SEMESTRE 

ADM 

RELACIONAMENTO 

COM O CLIENTE 

ALIGER DOS 

SANTOS 

PEREIRA 

863.856.585-
20 

 

Graduada em 

Administração de 

Empresa/UNIFACS/1996 

Doutora em 

Desenvolvimento Regional e 

Urbano/UNIFACS/2012 

COMPORT HUM 

NAS 

ORGANIZAÇÕES 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 
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ECONOMIA E 

NEGOCIOS 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

ESTUDOS 

DISCIPLINARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

HOMEM E 

SOCIEDADE 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

INTERPRETAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE 

TEXTOS 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

ATIVIDADS 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 

2º SEMESTRE 

COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 

CONTABILIDADE 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

CIENCIAS SOCIAIS 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 

ESTUDOS 

DISCIPLINARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

EVOL DO PENSAM 

ADMINISTRATIVO 

ALIGER DOS 

SANTOS 

PEREIRA 

863.856.585-
20 

 

Graduada em 

Administração de 

Empresa/UNIFACS/1996 

Doutora em 

Desenvolvimento Regional e 

Urbano/UNIFACS/2012 

TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO 

MARCIO 

ROCHA 

FONTES 

371.341.245-
68 

 

Bacharel em Turismo e 

Hotelaria/UNIBAHIA/2002 

Especialização em Didática 

para o Ensino 

Superior/UNIBAHIA/2004 

ATIVIDADES 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 
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3º SEMESTRE 

CONTABILIDADE 

COMERCIAL 

WILLIAM DA 

SILVA NERY 

107.407.165-
49 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UFBA/1983 

 

Especialização em Política e 

Estratégia/UNEB/2000 

CONTABILIDADE 

EMPRESARIAL 

WILLIAM DA 

SILVA NERY 

107.407.165-
49 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UFBA/1983 

Especialização em Política e 

Estratégia/UNEB/2000 

CONTABILIDADE 

TRIBUTARIA 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

ESTUDOS 

DISCIPLINARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

GEOPOLIT. 

REGIONALIZ E 

INTEGRA 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 

INSTITUIÇÕES DE 

DIREITO 

MARIA 

FERNANDA 

TAPIOCA 

BASTOS 

506.551.835-
15 

 

Bacharel em 

Direito/UCSAL/1995 

Especialização em Direito e 

Processo do 

Trabalho/UCSAL/2010 

MATEMATICA 

JOSE MARIO 

BARRETO 

OLIVEIRA 

966.660.215-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/Fundação 

Visconde de Cairú/2003 

Especialização em 

Contabilidade 

Gerencial/Faculdade Jorge 

Amado/2004 

ATIVIDADES 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

WILLIAM DA 

SILVA NERY 

107.407.165-
49 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UFBA/1983 

Especialização em Política e 

Estratégia/UNEB/2000 

4º SEMESTRE 

CONTABILIDADE DE 

CUSTOS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

CONTABILIDADE 

INTERMEDIARIA 

WILLIAM DA 

SILVA NERY 

107.407.165-
49 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UFBA/1983 

Especialização em Política e 

Estratégia/UNEB/2000 

DIREITO 

TRIBUTARIO 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

ESTUDOS 

DISCIPLINARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 
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PINTO 

MATEMATICA 

FINANCEIRA 

JOSE MARIO 

BARRETO 

OLIVEIRA 

966.660.215-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/Fundação 

Visconde de Cairú/2003 

Especialização em 

Contabilidade 

Gerencial/Faculdade Jorge 

Amado/2004 

MERCADO FINANC 

E DE CAPITAIS 

JOSE MARIO 

BARRETO 

OLIVEIRA 

966.660.215-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/Fundação 

Visconde de Cairú/2003 

Especialização em 

Contabilidade 

Gerencial/Faculdade Jorge 

Amado/2004 

PLANEJ CONTABIL 

TRIBUTARIO 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 

ATIVIDADES 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

WILLIAM DA 

SILVA NERY 

107.407.165-
49 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UFBA/1983 

Especialização em Política e 

Estratégia/UNEB/2000 

LIBRAS (OPT) 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 

RELAC ETNIC-RAC 

AFRODESC (OPT) 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL (OPT) 

FABIANO 

VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-
15 

 

Graduado em 

Comunicação 

Social/UCSAL/1995 

Mestre em Ciências 

Sociais/UFBA/2001 

5º SEMESTRE 

ANALISE DE 

BALANÇOS 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 

ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA 

JOSE MARIO 

BARRETO 

OLIVEIRA 

966.660.215-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/Fundação 

Visconde de Cairú/2003 

Especialização em 

Contabilidade 

Gerencial/Faculdade Jorge 

Amado/2004 

CONTABILIDADE 

SOCIETARIA 

WILLIAM DA 

SILVA NERY 

107.407.165-
49 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UFBA/1983 

Especialização em Política e 

Estratégia/UNEB/2000 

ESTUDOS 

DISCIPLINARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 
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ESTRUT DAS 

DEMONSTR 

CONTABEIS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

ESTATISTICA 

JOSE MARIO 

BARRETO 

OLIVEIRA 

966.660.215-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/Fundação 

Visconde de Cairú/2003 

Especialização em 

Contabilidade 

Gerencial/Faculdade Jorge 

Amado/2004 

METODOLOGIA DO 

TRAB 

ACADEMINCO 

ALIGER DOS 

SANTOS 

PEREIRA 

863.856.585-
20 

 

Graduada em 

Administração de 

Empresa/UNIFACS/1996 

Doutora em 

Desenvolvimento Regional e 

Urbano/UNIFACS/2012 

ATIVIDADES 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

6º SEMESTRE 

ANALISE DE 

CUSTOS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

CIENCIAS 

CONTABEIS 

INTERDISC 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

CONTABILIDADE 

FINANCEIRA 

WILLIAM DA 

SILVA NERY 

107.407.165-
49 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UFBA/1983 

Especialização em Política e 

Estratégia/UNEB/2000 

CONTAB PUBL E 

GOVERNAMENTAL 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 

DIREITO SOCIAL E 

TRABALHISTA 

MARIA 

FERNANDA 

TAPIOCA 

BASTOS 

506.551.835-
15 

 

Bacharel em 

Direito/UCSAL/1995 

Especialização em Direito e 

Processo do 

Trabalho/UCSAL/2010 

ESTUDOS 

DISCIPLINARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

METODOS DE 

PESQUISA 

ALIGER DOS 

SANTOS 

PEREIRA 

863.856.585-
20 

 

Graduada em 

Administração de 

Empresa/UNIFACS/1996 

Doutora em 

Desenvolvimento Regional e 

Urbano/UNIFACS/2012 

ATIVIDADES 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 
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7º SEMESTRE 

AUDITORIA 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 

CONTABEIS 

INTEGRADA 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

CONTABILIDADE 

GERENCIAL 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

CONTROLADORIA E 

ORÇAMENTO 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 

ESTUDOS 

DISCIPLINARES  

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

GESTAO DAS 

INFORMAÇÕES 

MARCIO 

ROCHA 

FONTES 

371.341.245-
68 

 

Bacharel em Turismo e 

Hotelaria/UNIBAHIA/2002 

Especialização em Didática 

para o Ensino 

Superior/UNIBAHIA/2004 

PERICIA, 

AVALIAÇÃO E 

ARBITRAGEM 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 

ATIVIDADES 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

8º SEMESTRE 

ANALISE DE 

DEMONST 

CONTABEIS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

AVALIAÇÃO DE 

EMPRESAS  

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

CONTABILIDADE 

AVANÇADA 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 
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ESTUDOS 

DISCIPLINARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

ESTAGIO 

CURRICULAR 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

GOVERNANCA 

CORPORATIVA 

MARCIO 

ROCHA 

FONTES 

371.341.245-
68 

 

Bacharel em Turismo e 

Hotelaria/UNIBAHIA/2002 

Especialização em Didática 

para o Ensino 

Superior/UNIBAHIA/2004 

NORMAS 

INTERNAC DE 

CONTABILIDA 

RUBENS 

MARIO 

RIBEIRO 

PACHECO 

946.072.225-
34 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UNIFACS/2004 

Especialização em 

Contabilidade Gerencial com 

Ênfase em 

Controladoria/UFBA/2007 

TOPICOS DE 

ATUAÇÃO PROFISS 

ALIGER DOS 

SANTOS 

PEREIRA 

863.856.585-
20 

 

Graduada em 

Administração de 

Empresa/UNIFACS/1996 

Doutora em 

Desenvolvimento Regional e 

Urbano/UNIFACS/2012 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

LUIZ 

HENRIQUE 

SANT’ANA 

PINTO 

252.629.555-
68 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/UCSAL/1991 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2005 

ATIVIDADES 

PRATICAS 

SUPERVISIONADAS 

DENILSON 

MONTEIRO 

COSTA 

682.899.955-
04 

 

Bacharel em Ciências 

Contábeis/ UFBA/1997 

Mestre em 

Contabilidade/Fundação 

Visconde de Cairú/2006 

 

3.3.14 Regime de trabalho 

 

O quadro a seguir apresenta o regime de trabalho dos docentes para os dois 

primeiros anos do curso. 

 

CORPO DOCENTE 

 

Tabela – Regime de Trabalho  

NOME DO PROFESSOR TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

ALIGER DOS SANTOS PEREIRA DOUTORA INTEGRAL 

DENILSON MONTEIRO COSTA MESTRE PARCIAL 
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FABIANO VIANA OLIVEIRA MESTRE INTEGRAL 

JOSÉ MARIO BARRETO 

OLIVEIRA 

ESPECIALISTA 

PARCIAL 

LUIZ HENRIQUE SANT´ANA 

PINTO 

MESTRE 

INTEGRAL 

MARIA FERNANDA BASTOS ESPECIALISTA PARCIAL 

MÁRCIO ROCHA PONTES ESPECIALISTA INTEGRAL 

RUBENS MÁRIO RIBEIRO 

PACHECO 

ESPECIALISTA 

INTEGRAL 

WILLIAN DA SILVA NERY ESPECIALISTA INTEGRAL 

 

Tabela – Regime de Trabalho em % 

REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES QUANTIDADE 

 (Nº.) (%) 

HORISTA 0 0% 

PARCIAL 3 33% 

INTEGRAL 6 67% 

 9 100% 

 

Tempo de Experiência Acadêmica no Ensino Superior 

 

NOME DO PROFESSOR EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 

ALIGER DOS SANTOS PEREIRA 15 

DENILSON MONTEIRO COSTA 18 

FABIANO VIANA OLIVEIRA 12 
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JOSÉ MARIO BARRETO OLIVEIRA 11 

LUIZ HENRIQUE SANT´ANA PINTO 12 

MARIA FERNANDA BASTOS 1 

MÁRCIO ROCHA PONTES 10 

RUBENS MÁRIO RIBEIRO PACHECO 4 

WILLIAN DA SILVA NERY 9 

 

 

3.3.15 Atenção ao Discente 

 

Os principais meios e mecanismos de atendimento, orientação e suporte do IBES são: 

 Manual de Informações Acadêmicas: entregue anualmente aos alunos. 

 Atendimento dos Coordenadores, que prestam plantões de atendimento ao aluno nas 

“Salas de Coordenação”. Nesses atendimentos, o aluno é orientado a respeito de questões 

didático-pedagógicas, de normas e regulamentos, do desempenho do IBES nas avaliações 

interna e externa e das atividades complementares e de palestras e seminários. Além 

disso, os alunos podem esclarecer dúvidas sobre o exercício profissional, o mercado de 

trabalho, a colocação dos egressos e a formação continuada e também propor sugestões 

que podem ser levadas às reuniões de conselho. 

 Setor de Estágio, no qual o aluno tem acesso às vagas disponíveis, publicadas em quadro 

de avisos. O coordenador de estágio analisa e assina, quando é o caso, os contratos de 

estágio firmados entre as empresas e o aluno.  

 Atendimentos em geral, em órgãos como: secretaria, tesouraria, central de orientação 

pedagógica, diretoria de campus, chefia de campus etc. 

 

 

3.3.16 Apoio psico-pedagógico aos discentes  

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior- IBES oferece aos alunos um serviço de apoio 
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psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do 

discente, envolvendo assuntos como notas, desempenho, trabalhos, provas e freqüência; além de 

servir como atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas 

de aprendizagem. 

Com o objetivo de dar ao alunado maior apoio e orientações que ajudem no seu 

aprendizado, o NAPp – NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – constitui-se num núcleo 

estruturado para melhor atender e orientar nosso alunado. 

Atualmente, o NAPp vem buscando espaço e atuação que visa vencer dificuldades 

encontradas pelos próprios alunos no que diz respeito à sua própria atuação. Encontros periódicos 

são realizados objetivando o suporte psicopedagógico, de modo a afastar barreiras encontradas 

pelos alunos no seu aprendizado. 

Os encontros são realizados em plantões previamente agendados pelos próprios alunos, 

diretamente com a professora gestora do Núcleo ou as auxiliares de coordenação. 

O atendimento é realizado mediante orientações individuais a alunos encaminhados pelos 

professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que procuram o serviço espontaneamente. 

 

3.3.17 Acompanhamento dos egressos 

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior- IBES conta com o IAP – Instituto de 

Acompanhamento Profissional que busca promover o acompanhamento dos egressos. 

O Instituto de Acompanhamento Profissional tem como objetivo manter uma linha 

permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das informações coletadas, para 

avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional às necessidades do 

mercado de trabalho. O IAP conta com uma base de dados, com informações atualizadas dos 

egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus 

egressos; e mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de 

trabalho. 

A partir das informações constantes na base de dados será possível estabelecer um canal 

de comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-alunos cadastrados recebem 

informações sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela Instituição. 
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O retorno dos egressos sobre o ensino recebido é fundamental para o aprimoramento da 

Instituição. Para tanto, serão aplicados questionários para obter informações sobre o curso 

realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades 

encontradas na profissão, perfil do profissional exigido no mercado, interesse em realizar outros 

cursos de graduação e pós-graduação. 

 

4 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E CURRÍCULO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Conforme consta no PDI: 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

1) Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos 

métodos que nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, 

assim, acesso aos saberes de nossa época. A iniciação precoce na 

ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida humana, a 

não-aceitação de qualquer resposta sem fundamentação racional e/ou de 

qualquer certeza que esteja em contradição com os fatos. 

2) Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também 

significa criar algo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para 

que venha a exercer uma profissão em conformidade com suas 

predisposições interiores. 

3) Aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as 

normas que regulamentam as relações entre os seres que compõem uma 

coletividade. Porém, essas normas devem ser verdadeiramente 

compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas 

como imposições exteriores. “Viver junto” não quer dizer simplesmente 

tolerar o outro com suas diferenças embora permanecendo convencido da 

justeza absoluta das próprias posições.  

4) Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa 

descobrir os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a 

desarmonia entre a vida individual e social.  
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Focada nessas premissas norteadoras, a IES incorpora aos seus cursos abordagens que 

busquem: 

 A construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento 

institucional, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e integração, 

globalidade e especificidade; 

 A interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e 

desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso 

como potencializadora da formação humana e profissional; 

 A construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada como 

processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando continuamente 

sobre o tipo de sociedade que temos e queremos a função dos cursos superiores 

frente às novas relações sociais e de produção, e sobre o perfil do profissional a 

formar frente às exigências do mercado de trabalho; 

 A integração entre ensino, estímulo à pesquisa e extensão buscando a construção 

de um processo educacional fundado na elaboração e reelaboração de 

conhecimentos, objetivando a apreensão e intervenção em uma realidade dinâmica 

e contraditória; 

 A extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a 

coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da pesquisa, 

socializando o saber, e a coleta do saber não-científico elaborado pela comunidade 

para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem; 

 O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão da 

concepção de conhecimento como atividade humana processualmente construída 

na produção da vida material; e 

 A unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de 

professores e alunos em atividades. 

 

4.1 O Curso e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

 

Em atendimento à resolução CNE/CP no 01 de 17 de Junho de 2004, o curso de 

Contábeis, apresenta o tratamento das relações étnico-raciais, bem como o das questões 
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e temáticas que dizem respeito aos afro descendentes, na disciplina Homem e Sociedade 

e na disciplina optativa Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência. 

Desta forma promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de 

atitudes, posturas e valores que eduquem os profissionais de contabilidade à pluralidade 

étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, preservando desta forma, o 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da 

democracia brasileira.  

 

4.2. Políticas de Educação Ambiental 

 

Em harmonia com a política nacional de educação ambiental e visando assegurar a 

aplicação transversal, contínua e permanente da educação ambiental nas disciplinas do 

curso de Ciências Contábeis a concepção dos planos de ensino prevê de forma explícita, 

ou não, a ênfase na construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à 

sustentabilidade ambiental. Além disso, o tema também é abordado por meio da disciplina 

optativa Educação Ambiental e Ciências Sociais.  

Ainda neste sentido, devido às suas características interdisciplinares, as Atividades 

Práticas Supervisionadas harmonizam-se com esta orientação promovendo semestre a 

semestre, de forma articulada, a transversalidade da educação ambiental nas disciplinas 

do curso, assegurando : 

 a incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar; 

 o estudo dos conhecimentos, tecnologias e informações relacionados a questão 

ambiental; 

 a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

 o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 
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 o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

 o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. 

 

Objetivos fundamentais da educação ambiental: 

 

I. o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II. a garantia de democratização das informações ambientais; 

III. o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

IV. o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V. o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 

equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI. o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII. o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

5 ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

5.1 Histórico do curso 

5.1.1 No Brasil 

O Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em sua segunda edição da Proposta 

Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, apresenta um 

histórico sobre o ensino da contabilidade no Brasil. A seguir apresenta-se o texto na 

íntegra do CFC, pois representa oficialmente este histórico: 
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“As sementes para o ensino comercial e de Contabilidade no Brasil foram lançadas no 

século XIX, com a vinda da Família Real Portuguesa, em 1808, e com a instituição formal 

das Aulas de Comércio e do Instituto Comercial do Rio de Janeiro. No século XX, o ensino 

da contabilidade passou a abranger os cursos profissionalizantes, a criação do ensino 

superior e a Pós-Graduação Stricto Sensu. (PELEIAS, I, 2007).” 

A par da evolução contábil, o ensino no país passou por profundas modificações, 

principalmente com a criação da Lei Orgânica de 1910; a reorganização dos ensinos 

secundário e superior pelo Decreto n.º 11.530, de 18/3/1915; a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases n.º 4.024/61, prevista na Constituição de 1946 e cujos debates duraram 

de 1948 até 1961. Seguiram-se as reformas introduzidas pelas Leis nº 5.540/68 e 

5.692/71, culminando com a atual Lei n.º 9.394/96, de 20/12/1996. 

A Resolução n.º 03/92, ao criar o currículo mínimo para o curso, buscava melhorar a 

qualificação dos futuros profissionais em Contabilidade. Entre as determinações, 

encontra-se a inclusão das disciplinas de Ética Profissional, Perícia Contábil, Monografia e 

Trabalhos de Conclusão de Cursos, nas quais são salientadas as aptidões que foram 

consideradas essenciais na formação do profissional. 

Com base na Lei n.º 9.394/96, a SESu/MEC baixou o Edital n.º 4, de 10/12/97, 

convocando as IES a apresentarem propostas para as novas Diretrizes Curriculares dos 

Cursos Superiores, as quais seriam elaboradas a partir das sugestões de suas várias 

Comissões de Especialistas. A de Ciências Contábeis apresentou o relatório final 

referendado pelo Departamento de Política Superior (DPES) da SESu/MEC, em 

12/4/1999. Esse documento representou uma grande abertura para as IES definirem seus 

currículos plenos e assumirem a escolha do perfil de seus alunos conforme a demanda do 

mercado regional. 

Além disso, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, com 

base nas diretrizes e princípios fixados pelos pareceres CNE/CES nºs 776/97, 583/01, 

67/03, 289/03 e 269/04, evoluiu em novos estudos e sugestões, e esse processo culminou 

com a revogação do Parecer n.º 06/04 e a aprovação da Resolução CNE/CES n.º 10, de 

16/12/2004, em vigor.” 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis do IBES foi concebido com base 

na Lei n° 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; no Dec. 

5.773/2006 que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
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avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino presencial e à distância; tendo o ensino à 

distância sido outorgado pelo Decreto n° 6.303/2007. 

A Resolução n°. 02/2007 do CNE/CES dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial, com adequação de seus conteúdos curriculares 

às exigências do Decreto n° 5.626/2005, que trata da oferta da Língua Brasileira de Sinais 

– Libras e dos estágios à Lei 11.788/2008. A infraestrutura institucional apresenta plenas 

condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, em observância 

ao Decreto nº. 5.296/2004. 

Segundo o Conselho Nacional de Educação - CNE, em sua Resolução CNE/CES n.º 

10/04, o curso de graduação deve “ensejar condições para que o futuro contador seja 

capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; 

a apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 

auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de 

inovações tecnológicas; e a revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às 

implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação”. O respeito a 

essas prerrogativas tem levado o IBES a constantes reformulações no curso, visando 

atendê-las em sua plenitude. 

O curso de Ciências Contábeis situa-se entre os mais procurados pela sociedade, 

principalmente por conta do ingresso do Brasil no padrão internacional de Contabilidade 

por meio da Lei nº 11.638 de 28 de Dezembro de 2007; o que evidencia a necessidade do 

Contador como elemento-chave para uma gestão empresarial, uma vez que cabe a ele 

contribuir com informações úteis e precisas para as mais diversas decisões empresariais. 

O curso de Ciências Contábeis se justifica pela importância dessa ciência para o 

desenvolvimento, tanto da nossa sociedade quanto de uma sociedade globalizada.  

O IBES, em respeito aos princípios, normas e padrões definidos no seu Regimento Geral, 

no Projeto Pedagógico Institucional - PPI e no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI iniciou a oferta do curso de Ciências Contábeis. 
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A finalidade de toda ciência é contribuir com um melhor viver para o ser humano, e assim, 

a ciência contábil faz jus ao seu papel, ao contribuir com o progresso das empresas e 

consequentemente de toda a sociedade. É inerente à contabilidade o estudo qualitativo e 

quantitativo das variações patrimoniais, quer de pessoa física (natural) ou jurídica 

(organizações empresariais). 

Com a contribuição da Contabilidade ao meio empresarial, pode-se esperar o 

fortalecimento da sociedade, uma vez que será por meio da geração de riqueza e 

empregos, que contribuirá com a satisfação das diversas necessidades humanas e para 

tal, o profissional de contabilidade que o IBES forma, deverá ter essa visão, voltada tanto 

pela riqueza da entidade quanto para o bem social e, somente por meio de pensamentos 

e ações éticas será possível alcançar tal propósito. Portanto, a relevância social do curso 

consiste na preparação de profissionais com as mais altas qualificações para atuar nas 

mais diversas organizações empresariais, públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos. 

Ser um profissional apenas habilitado para o exercício da profissão, não é o suficiente 

para o IBES, que busca formar um profissional que detenha o conhecimento da doutrina 

contábil, que o use de forma ética, ao ponto de preservar a riqueza da entidade a qual 

presta serviços, assim como para a sociedade que o recebe. 

O IBES entende que a formação precisa estar pautada em conteúdos programáticos 

articulados de tal modo que façam jus ao seu objetivo principal - formação sólida da 

doutrina contábil e contribuição para um viver melhor. 

A demanda do curso de Ciências Contábeis, conforme aponta o Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC (órgão máximo representativo da classe contábil brasileira),o qual  

agrega os Conselhos Regionais de Contabilidade, demonstra que houve um crescimento 

significativo pela profissão contábil nos últimos sete anos, com uma variação acima de 

75% (posição em 31/12/2010), conforme quadro : 

Profissionais ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade nos últimos sete anos - 

Modalidade Contador (posição em 31/12/2011)  
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Fonte: Conselho Federal de Contabilidade – Adaptado. 

A demanda pelo curso de Ciências Contábeis se justifica pela solidez da economia 

brasileira a partir do Plano Real (1994) onde a especialização nas mais diversas 

profissões tornou-se uma necessidade, e o profissional de contabilidade por ser 

responsável pelo registro, análise e acompanhamento das operações econômico-

financeira ocorridas numa empresa e, consequentemente pela formação do resultado 

obtido, contribui de maneira ímpar para a gestão empresarial, nos mais diversos tipos de 

atividade. Considera-se ainda para a demanda do curso, a inserção do Brasil numa 

economia globalizada, que tornou o profissional de Contabilidade mais exigido em termos 

de análise sobre as operações ocorridas nas mais diversas sociedades empresariais. 

É parte da missão do IBES atender à demanda social do curso de Ciências Contábeis, 

formando bacharéis aptos a atuar dentro de sua competência profissional em uma 

economia de mercado em evolução, melhorando a gestão das organizações do Brasil – 

públicas e privadas ou sociais –, aumentando, com isso, a competitividade das próprias 

organizações e do País. 

A oferta do curso está calcada nas seguintes linhas mestras para a ação pedagógica: 

 Busca da qualidade e da excelência da formação, comprometida com os 

padrões atuais das transformações socioculturais e do desenvolvimento científico e 

tecnológico; 
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 Formação profissional, com ampla e sólida base teórica, capacidade de 

análise do social e domínio dos procedimentos técnicos necessários ao exercício 

profissional; 

 Valorização da dimensão sócio-política e cultural, desenvolvendo a 

capacidade de leitura crítica de problemas e seus impactos locais, regionais e 

nacionais, que subsidiará a inserção do egresso no mundo do trabalho, como 

sujeito que participe de sua construção, assumindo, portanto, o exercício 

profissional na direção da solução de problemas e da cidadania, referenciado por 

sólidos padrões éticos. 

O curso foi objeto de uma reformulação profunda especialmente a partir do ano letivo de 

2004 quando, com base nas novas diretrizes e orientações governamentais, incorporou-

se a ideia da construção de competências requeridas para o desenvolvimento profissional 

e pessoal do egresso. 

A participação de alunos em atividades de extensão, entre outras, constitui situação 

essencial do conhecimento acadêmico e profissional. A participação discente nos projetos 

e atividades de pesquisa e extensão completa a formação integral do aluno. 

5.2 Contexto educacional 

A participação do ensino privado no Ensino Superior aumentou, sobretudo a partir da 

década de 1970. Nos últimos vinte anos, o setor privado tem oferecido quase dois terços 

das vagas ofertadas no país.  

A partir de 1994, o número de alunos subiu 36,1% nas instituições privadas, contra 12,4% 

nas federais, 18,5% nas estaduais e 27,6% nas municipais. Segundo o Plano Nacional de 

Educação – PNE, a manutenção das atividades de pesquisa e extensão típicas das 

universidades, que constituem o suporte necessário para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do país, não será possível sem o fortalecimento do setor público. 

Paralelamente, a expansão do setor privado deve continuar, desde que garantida à 

qualidade. 

Deve-se ressaltar que o referido PNE ainda se encontra em fase de discussão na 

sociedade e no Congresso Nacional. Em 2010 foi apresentada pelo Conselho Nacional de 

Educação – CNE a proposta desse novo PNE para o período 2011-2020. Essa proposta 

foi discutida na Conferência Nacional de Educação – CONAE, que é um espaço de 
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discussão sobre os rumos que o país deve tomar em todos os níveis de ensino. Foram 

discutidas e indicadas diretrizes e estratégias de ação para a configuração desse novo 

PNE. 

O novo PNE apresenta dez diretrizes, que preveem: 

I. Erradicação do analfabetismo; 

II. Universalização do atendimento escolar; 

III. Superação das desigualdades educacionais; 

IV. Melhoria da qualidade do ensino; 

V. Formação para o trabalho;  

VI. Promoção da sustentabilidade socioambiental; 

VII. Promoção humanística, científica e tecnológica do país; 

VIII. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto; 

IX. Valorização dos profissionais da educação; 

X. Difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e à 

gestão democrática da educação. 

Esse novo PNE, por estabelecer uma política de Estado, deverá ser tratado como 

principal prioridade pelo Estado nacional e pela sociedade brasileira. Deverá, também, 

propiciar a correção das deficiências e lacunas do Plano anterior (que vigorou entre 2001 

e 2010), bem como contribuir para o aprimoramento e o avanço das políticas 

educacionais em curso no país, e muito contribuirá para a superação da visão 

fragmentada que tem marcado a organização e a gestão da educação nacional. 

Assim, no que se refere ao PNE, o atual momento é de transição, ou seja, o PNE 2000-

2010 já se encerrou e o PNE 2011-2020 encontra-se em discussão no Congresso 

Nacional. Não há, portanto, PNE vigente, o que leva à necessidade de refletir tanto sobre 

o PNE proposto quanto o que está em discussão, no que tange aos aspectos da política 

pública educacional inerente ao curso. 
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A oferta do curso de Ciências Contábeis do IBES adere ao referido PNE 2011-2020, em 

especial para atendimento da meta nº 13, que trata da elevação das taxas bruta e líquida 

de matrícula na Educação Superior da população de 18 a 24 anos. 

5.3 Perfil do egresso 

Valendo-se dos preceitos constantes do PPI do IBES, documento que fixa os propósitos e 

metas a serem alcançados durante a formação dos alunos, os critérios norteadores para a 

definição do perfil do egresso pautam-se por uma visão humanista, que internaliza valores 

como responsabilidade social, justiça e ética profissional. O intuito da seleção de tais 

valores reside na maneira de integrar produtivamente conhecimentos, competências, 

habilidades e talentos na formação do futuro profissional. 

O curso de graduação em Ciências Contábeis oferecido pelo IBES visa um egresso com 

perfil proativo, facilitador das constantes inovações por que passam as empresas em um 

ambiente mundial cada vez mais competitivo e que saiba compreender as diferentes 

propriedades da informação contábil, pois a competição do mercado gera um efeito 

disciplinador nas escolhas empresariais, sendo necessário pensamento um estratégico. 

O egresso desenvolverá ao longo do curso as competências de um gestor, a quem 

chamamos de Contador Gerencial. O termo “contador gerencial” não é novo. Surgiu após 

a Revolução Industrial (século XVII) em virtude da necessidade de se apurar os custos do 

valor do processo de conversão de mão de obra e materiais em novos produtos. 

 

5.4 Objetivos do curso 

5.4.1 Gerais 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares do curso e com o PDI da IES, o curso de 

Ciências Contábeis tem o objetivo principal de: 

1- formar contadores embasados em sólida doutrina; 

2- formar profissionais capazes de atuar no controle, mensuração e análise das variações 

patrimoniais ao longo do tempo nas instituições; 
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Específicos 

Para cumprir com os objetivos gerais, o curso apresenta os seguintes objetivos 

específicos: 

1- preparar os futuros profissionais para compreender as questões científicas, técnicas, 

sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes 

modelos de organização; 

2- orientar o aluno de modo à, quando se formar, apresentar pleno domínio das 

responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 

noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, 

patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas. 

3- desenvolver no aluno o pensamento reflexivo, de modo que possa revelar capacidade 

crítica e analítica de avaliação, quanto às implicações organizacionais com o advento da 

tecnologia da informação. 

 

5.5 Organização didático-pedagógica do curso 

A filosofia do curso de Ciências Contábeis está voltada para resgatar os valores 

humanistas e oferecer uma base sólida de conhecimento contábil, social e ético, além de 

uma visão holística, de modo a atender ao mercado de trabalho e à sociedade. 

O curso organiza-se de modo a construir e socializar o saber amplo sobre as 

organizações e sua gestão por meio da valorização dos potenciais humanos e da 

otimização dos recursos ambientais e institucionais, em benefício da sociedade. 

Também se vincula ao ideal de integração do potencial humano ao desenvolvimento 

socioeconômico por meio da formação de profissionais competentes, conscientes, 

criativos e dinâmicos, capazes de participar das transformações do nosso tempo, e suas 

inovações, superando-as com excelência. 

5.5.1. Estrutura curricular 

A estrutura curricular do curso apresenta, de modo geral: 
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Componentes curriculares Horas/Aula Horas 

Carga horária em sala de aula 2680 2233 

Estágio curricular 200 167 

Atividades Complementares 300 250 

Atividades Práticas Supervisionadas 420 350 

Carga Horária TOTAL do curso 3600 3000 

 

De acordo com a Resolução CNE/CES n° 10/04, os conteúdos de formação básica 

compreendem os estudos relacionados com outras áreas do conhecimento, sobretudo 

administração, economia, direito, matemática, estatística. Considerando-se, que as 

ciências são interdependentes, o profissional de contabilidade, também se torna apto a 

interagir com profissionais de outras áreas, o que permitirá uma melhor tomada de 

decisão, nas mais diversas áreas. 

Os conteúdos de formação profissional, por sua vez, compreendem os estudos 

específicos ao conhecimento contábil, quantificações de informações financeiras, 

patrimoniais, governamentais e não governamentais, planejamento contábil tributário, 

controladoria, perícias, arbitragens e auditoria completam sua formação, independente da 

área de atuação - pública ou privada. 

Outras tantas disciplinas compreendem os conteúdos de formação teórico-prática, 

contribuindo com a solidificação do conhecimento obtido na formação profissional, onde o 

aluno terá a oportunidade de aplicar os conteúdos teóricos de forma prática, quer por 

meio de situação-problema ou quaisquer outras modalidades permitidas pelas disciplinas 

que compõem tais conteúdos, dentre elas: ciências contábeis interdisciplinar, gestão das 

informações organizações, estágio curricular supervisionado. 

5.5.2 Matriz curricular 

Como matriz curricular, entende-se “o conjunto de atividades disciplinares expressas em 

diferentes elementos curriculares, tais como: disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas, 

estágio curricular supervisionado, atividades complementares, atividades práticas 
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supervisionadas e estudos disciplinares, que se reportam ao PDI e ao PPI e expressam o 

objetivo do curso e o perfil desejado para o egresso”. 

Em busca do perfil pretendido, e por questões legais, elaborou-se a presente matriz 

curricular, na busca de maior integração dos cursos da IES e da implantação de um 

conceito multidisciplinar que leve a uma formação mais ampla e multifacetada dos futuros 

profissionais. Assim, associaram-se aspectos técnicos, instrumentais e humanísticos das 

diversas áreas do conhecimento contempladas pela instituição, no objetivo de formar um 

profissional com conhecimento pluralista, além do específico de sua área. 

A matriz curricular, flexível tal como deve ser – em função das constantes necessidades 

de atualização e inovação por uma sociedade que busca na ciência um viver melhor –, 

pode e deve ser alterada, porém, sem desconsiderara legislação pertinente. 

A Resolução CNE/CES n.º 10/04 prevê em seu artigo 2º que as Instituições de Educação 

Superior devem estabelecer a organização curricular para cursos de Ciências Contábeis 

por meio de Projeto Pedagógico, descrevendo os seguintes aspectos: 

 Perfil profissional esperado para o formando, em termos e competências e 

habilidades; 

 Componentes curriculares integrantes; 

 Sistemas de avaliação do estudante e do curso; 

 Estágio curricular supervisionado; 

 Atividades complementares; 

 Monografia, o projeto de iniciação científica ou projeto de atividade;  

 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como componente opcional da 

instituição; 

 Regime acadêmico de oferta. 
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MATRIZ 
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5.5.3 Ementário 

ANEXO 1 

5.5.4 Estágio curricular supervisionado 

O Estágio Curricular Supervisionado, conforme artigo 7º da Resolução CNE/CES 10, de 

16/12/04, “é um componente curricular direcionado para a consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando”.  

Aos estudantes é permitida, adicionalmente, a realização de estágio não-obrigatório, 

entendidos esses como as atividades de estágio contratado de acordo com a lei 11.788/08. 

Para que o estágio alcance sua finalidade, associando o processo educativo à aprendizagem, 

é preciso que seja planejado, executado, acompanhado e avaliado por meio de diretrizes bem 

definidas. Ademais, este deve estar de acordo com os pressupostos que norteiam o projeto 

pedagógico do curso e com todas as condições dispostas pela legislação sobre o assunto.  

Assim sendo, o curso de Ciências Contábeis Do IBES optou pela realização do Estágio 

Curricular Supervisionado de modo externo, junto a pessoas de direito público ou privado sob a 

supervisão da Instituição.  

O estágio, em termos gerais, atende três fases de acordo com o Manual de Estágio Curricular 

Supervisionado:  

• identificação do aluno e apresentação da empresa onde será desenvolvido o estágio;  

 Descrição da organização e/ou da área estagiada; 

 Identificação e contextualização de um problema propondo a solução mediante 

pesquisa bibliográfica. 

O aluno que realiza estágio tem um professor orientador para acompanhar todas as etapas de 

seu estágio. A orientação ocorrerá periodicamente, de acordo com cronograma disponibilizado 

pelo professor orientador ou qualquer outro mecanismo que permita ao aluno elaborar seu 

trabalho de forma satisfatória. Em data previamente estipulada e respeitando o Calendário 

Acadêmico Escolar, o professor orientador em receberá os trabalhos e os notificará de acordo 

com o que foi apresentado. No caso de reprovação, a disciplina “Estágio Curricular 

Supervisionado” torna-se uma dependência. Todos os trabalhos de estágios (aprovados ou 

não) serão devolvidos ao aluno após o registro das notas no sistema.  
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Assim, o IBES entende que contempla o Referencial esboçado na Resolução CES/CNE 

067/2003, sobre Estágio Curricular Supervisionado, conforme descrição na íntegra: 

“O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Ciências Contábeis pode contemplar 

objetivamente a realização de estágios curriculares supervisionados, tão importantes para 

a dinâmica do currículo com vistas à implementação do perfil desejado para o formando, 

não confundindo com determinadas práticas realizadas em instituições e empresas, a 

título de “estágio profissional”, que mais se assemelha a uma prestação de serviço, 

distanciando-se das características e finalidades específicas dos estágios curriculares 

supervisionados. Voltado para desempenhos profissionais antes mesmo de se considerar 

concluído o curso, é necessário que, à proporção que os resultados do estágio forem 

sendo verificado, interpretado e avaliado, o estagiário esteja consciente do seu atual perfil, 

naquela fase, para que ele próprio reconheça a necessidade da retificação da 

aprendizagem, nos conteúdos e práticas em que revelara equívocos ou insegurança de 

domínio, importando em reprogramação da própria prática supervisionada, assegurando 

sê-lhe reorientação teórico-prática para a melhoria do exercício profissional. Dir-se-á, 

então, que Estágio Curricular Supervisionado é componente direcionado à consolidação 

dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, devendo cada 

instituição, por seus colegiados superiores acadêmicos, aprovar o correspondente 

regulamento de estágio, com suas diferentes modalidades de operacionalização. Assim 

sendo, o estágio poderá ser realizado na própria instituição de ensino, mediante 

laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos diferentes 

pensamentos das Ciências Contábeis e desde que sejam estruturados e 

operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo Conselho 

Superior Acadêmico competente, na instituição. Convém enfatizar que as atividades de 

estágio deverão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados teórico-

práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo estágio 

curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os 

domínios indispensáveis ao exercício da profissão. Portanto, o Estágio Curricular deve ser 

concebido como conteúdo curricular implementador do perfil do formando, consistindo 

numa atividade opcional da instituição, no momento da definição do projeto pedagógico 

do curso, tendo em vista a consolidação prévia dos desempenhos profissionais 

desejados”. 

5.5.5 DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 
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Justificativa 

  

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da educação superior, 

com a promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir da divulgação dos 

resultados do ENADE 2006, a Instituição vem mobilizando a inteligência institucional 

aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), 

na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia de ensino e sua proposta didático-

pedagógica.  

  

Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por meio de 

uma contínua reflexão sobre os resultados das avaliações internas, produzidas pela CPA 

e NDE,  e externas conduzidas pelo INEP, SESu, SETEC e SEED.  

 

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES nos. 2 e 3, ambas editadas em 2007, e 

da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a primeira e a última fixando a carga horária dos 

bacharelados e a segunda determinando que a carga horária dos cursos deve ser 

contabilizada em horas. 

 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no currículo 

dos cursos de graduação, unidades de estudos diferenciadas que contribuam para o 

desenvolvimento de competências e habilidades interdisciplinares. Nesse contexto estão 

inseridos os Estudos Disciplinares (ED)  fundamentado no inciso II, do Art. 53 da Lei n. 

9.494/96  

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem 

prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior previstos nesta Lei, obedecendo às  normas gerais da União e, quando 

for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes;(g.n) 

 

e nos princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação postulados nos Pareceres CNE/CES ns. 776/97, 583/2001 e 67/2003 

 

 (...)  

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da 

carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na 

especificação das unidades de estudos a serem ministradas;(g.n.) 



 50 

 

2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de 

conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, os quais não 

poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;(g.n.) 

 

(...) 

 

4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e 

de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e 

habilitações diferenciadas em um mesmo programa;(g.n) 

 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno;(g.n) 

 

REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA  E OBJETIVOS   

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos Disciplinares (ED), 

constituídos por um conjunto específico de unidade  de estudos,   ao abrigo do que dispõe 

o inciso II do Art. 53, da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), observadas as 

Orientações para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação  emanadas do 

Conselho Nacional de Educação, nos termos do Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de 

dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº. 583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer 

CNE/CES nº. 67 de 11 de março de 2003. 

Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter obrigatório 

nos cursos de graduação da Instituição (IES), constituindo um eixo estruturante de 

formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. 

 

Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares será definida no projeto 

pedagógico de cada curso, considerando suas especificidades. 

 

Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares: 
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a. Propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa 
vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 
produção do conhecimento; 

b. Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para 
abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas  de sua área de atuação 
profissional, com grau crescente de complexidade à medida em que ele progride 
em sua formação; 

c. Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões entre as 
diferentes áreas do conhecimento visando a solução de problemas;  

d. Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia 
profissional e intelectual do aluno. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, criteriosamente elaborados 

pelo NDE, quando houver, em conjunto com responsáveis pelas disciplinas,  como indutor 

do desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com situações-problemas 

da sua área de formação.  

 

§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à medida que o 

aluno avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são progressivamente 

substituídos  por outros de formação específica, de cunho interdisciplinar, envolvendo 

diferentes campos do saber.   

§2o. Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as Diretrizes 

Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 6o. Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos educacionais do 

ensino presencial. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 7o. Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), quando houver, supervisionar e avaliar os  Estudos Disciplinares de cada curso. 
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Art. 8o. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares resultará do 

seu aproveitamento nas atividades presenciais.  

 

Art. 9º. A freqüência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração da 

presença nas atividades presenciais. 

 

Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste 

artigo poderá ser aferido mediante a aplicação de provas. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em 

conjunto com a Direção da IES, ouvidas as partes interessadas. 

 

Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por 

deliberação do Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados 

superiores da Instituição. 

 

Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após a sua 

aprovação dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 

 

 

5.5.6 DISCIPLINA: ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

 

Capítulo I 

DA LEGISLAÇÃO 

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas Supervisionadas 

da IES, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer 

CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 

2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007. 

 

Capítulo II 
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DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas desenvolvidas 

sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes.  

§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se vinculam. 

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, são consideradas Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS): estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, 

atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, 

seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros. 

§1º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam e 

aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete    acompanhar o seu desenvolvimento. 

§2º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação 

de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como Atividades Complementares. 

§3º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a  instruções e procedimentos 

específicos definidos pela Coordenação de Curso. 

 

CAPÍTULO III 

DA  SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 5o. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o desempenho dos 

alunos. 

 

Art. 6o. No início de cada período letivo, a Coordenação do Curso informará as APS que serão 

desenvolvidas ao longo do semestre e as datas de realização das avaliações. 

  

Art. 7o. A avaliação de desempenho dos alunos nas APS comporá a avaliação das disciplinas às 

quais se vinculam, cabendo à Coordenação do Curso juntamente com o Núcleo Docente 

Estruturante, quando houver, definir a ponderação aplicável a essas atividades. 

 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 8º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas 

pelos docentes. 

 

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto com a Direção da IES 

ao qual se subordina o Curso, ouvidas as partes interessadas.  

 

Art. 10º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos órgãos colegiados 
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superiores da Instituição. 

 

5.5.7 Metodologia de Ensino-Aprendizagem 

 

A metodologia de ensino-aprendizagem é baseada na “concepção programática de 

formação e desenvolvimento humano”, princípio norteador do Projeto Pedagógico Institucional da 

IES. Está comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico 

e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. 

A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, habilidades 

e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em 

uso capacidades pessoais. 

Todo o processo acadêmico está voltado ao fortalecimento da educação centrada na 

autoaprendizagem, na vivência de uma proposta ousada que coloca o aluno frente a situações 

reais de construção do conhecimento, e aos desafios que exigem competências e habilidades 

desenvolvidas em cada fase da aprendizagem. Essa prática torna-o mais humano, do ponto de 

vista social, e possibilita, por meio de um processo de formação transformador, uma melhor 

preparação, do ponto de vista técnico-científico. 

Na crença de que a academia é o espaço próprio para estudos e pesquisas, transformação 

e produção de novos saberes, a Instituição busca atualizar periodicamente seu projeto pedagógico 

com o propósito de preparar pessoas para atender as exigências do mundo do trabalho. Esse 

processo favorece o desenvolvimento crítico-reflexivo na construção do conhecimento. 

A concepção político-filosófica da IES tem como pilares o Conviver, o Conhecer, o Ser e o 

Fazer presentes na ação pedagógica dos projetos de curso, favorecendo a formação integral do 

aluno e possibilitando, mediante propostas interdisciplinares, a resolução de problemas e a 

sistematização de processos dialógicos. Está voltada para a formação de competências, 

orientando o aluno para a busca e a construção do seu próprio conhecimento, aprendendo não só 

a ser o profissional, mas também a ser um cidadão integrado à realidade social em que vive. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Contábeis estabelece um currículo integrado, centrado 

no aluno, propondo uma prática profissional diferenciada, sintonizada com o mundo do trabalho e 

com as necessidades sociais e a proposição de um sistema de avaliação abrangente, com 

indicadores importantes para a nova visão de excelência acadêmica preconizada nos documentos 

institucionais. 

O Projeto Pedagógico oportuniza um maior envolvimento dos alunos com as disciplinas, 

tendo por base um projeto integrado e integrador que permite o equilíbrio entre conhecimentos, 
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habilidades, atitudes e, ainda, que o aluno seja autodidata. A aprendizagem passa a ser vista 

como um processo contínuo e não de forma isolada, fragmentada e sem vínculos com a realidade 

das pessoas. 

A proposta da IES tem sua ação pedagógica baseada em princípios educacionais que 

propõem: formação crítica e construtiva; excelência de processos; autonomia intelectual; 

preparação técnico-científica; postura ética e profissional. 

A institucionalização desses princípios é assegurada pelo projeto de ensino interdisciplinar, 

voltado para centros de interesses, que tem por objetivo a construção da autonomia intelectual do 

aluno, considerando também: a organização global do conhecimento; a metodologia baseada em 

problemas; a interação do aluno com o objeto de estudo; as oportunidades diversificadas de 

aprendizagem; a contextualização das atividades de ensino e extensão. 

Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes atividades: aulas 

dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, fichamentos, aulas expositivas, visitas 

técnicas, aulas práticas, seminários, simpósios, palestras, pesquisa bibliográfica e iniciação 

científica. 

O Curso de Contábeis deve buscar sempre o desenvolvimento de programas que 

privilegiem descobertas de novas metodologias, enfocando o uso e a adequação de recursos 

audiovisuais, de tecnologia da informação, de novos métodos e técnicas de ensino, visando 

sempre o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico. 

 

5.5.8 Formas de Realização da Interdisciplinaridade 

 

A estrutura curricular do Curso de Contábeis da IES foi elaborada de forma a valorizar a 

interdisciplinaridade, permitindo a formação de um profissional capaz de estabelecer conexões 

entre os saberes. Desta forma, foram incluídas, além das disciplinas específicas da área contábil, 

disciplinas de áreas afins e que podem contribuir para a compreensão do todo. 

Desde o início do Curso de Contábeis, os alunos são incentivados a verificar que o 

conteúdo de uma determinada unidade de estudos não se esgota e se isola ao final do período 

letivo, pois seus conceitos e, sobretudo, seus institutos, haverão de ser utilizados ao longo de todo 

o curso e, mais, de toda a vida do profissional. 

Destarte, entende a IES que se encontra fortalecida a interdisciplinaridade da matriz 

curricular, permitindo aos alunos a aquisição de conhecimentos que, no decorrer do Curso, irão se 
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acumulando, completando e aperfeiçoando, como forma de, ao final, prover-se à comunidade um 

profissional Contador preparado para atendê-la nos seus anseios e necessidades. 

As Atividades Complementares são um importante espaço acadêmico para o exercício 

cotidiano da interdisciplinaridade, pois em cada uma delas os alunos têm a oportunidade não só 

de visualizar a Ciência Contábil, como um todo coeso e indivisível, mas também de verificar que 

nenhuma das disciplinas ministradas é um compartimento estanque e isolado, mas sim uma parte 

específica de um todo. 

 

5.5.9 Modos de Integração entre Teoria e Prática 

A estrutura curricular delineada para o Curso de Contábeis da IES permite a integração 

entre teoria e prática, de forma que o aluno reconheça a importância dos conhecimentos teóricos 

e perceba a sua aplicação prática. Para tanto, deve-se ultrapassar a visão reducionista a partir da 

qual os conteúdos não se comunicam e se mostram desconectados da realidade. 

No desenvolvimento das disciplinas são utilizadas metodologias que privilegiam a 

integração entre teoria e prática. Vide a disciplina Atividade Prática Supervisionada. 

A conexão entre teoria e prática é estimulada, também, a partir da realização das 

Atividades Complementares. 

 

5.6 Mecanismos de Avaliação 

 

5.6.1 Avaliação do Ensino-Aprendizagem 

 

As formas de avaliação são definidas pelo Plano de Ensino de cada disciplina, devendo 

obrigatoriamente seguir as normas regimentais, bem como o Calendário Escolar. 

O NDE sugere que a avaliação seja continuada, considerando as seguintes atividades: 

atividades em sala de aula; nas provas práticas e dissertativas; nos trabalhos individuais; nos 

trabalhos em grupo; nos trabalhos que envolvem a integração com outras disciplinas; nas aulas 

práticas; nas atividades extraclasses; nas atividades comunitárias. 

A apuração do rendimento escolar é feita por unidade de estudos, abrangendo os aspectos 

de frequência e aproveitamento. 

Cabe ao professor a supervisão do controle de frequência dos alunos. 
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O aproveitamento é aferido por meio de verificações parciais e exames, expressando-se o 

resultado de cada avaliação em notas de zero a dez. 

 

5.6.2 Autoavaliação do Curso 

 

A avaliação interna ou autoavaliação é um processo em construção articulado com as 

ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e deve ser entendida como parte do processo de 

aprendizagem, uma forma contínua de acompanhamento de todas as atividades que envolvem o 

Curso de Ciências Contábeis. 

Dentro desse princípio, a avaliação envolve todos os agentes alocados nos diferentes 

serviços e funções que dão suporte ao processo de formação superior, sendo elemento central da 

Instituição. 

As questões relativas ao conjunto dos componentes curriculares do Curso de Contábeis (e 

dos demais processos pedagógicos que compõem as atividades acadêmicas) devem ser 

analisadas tendo-se em conta a percepção do aluno e do professor sobre o seu lugar no processo 

de ensino-aprendizagem. Na avaliação é importante considerar como os alunos e professores 

percebem o Curso de Contábeis e, também, a sua inserção nesse processo. 

A autoavaliação não é novidade na IES, estando inserida no cotidiano institucional, com 

ampla participação da comunidade acadêmica. Os resultados são tabulados e interpretados para 

que possam servir de subsídios ao estabelecimento de novas diretrizes e ações institucionais. 

Os principais elementos de análise resultam: a) de reuniões pedagógicas do curso, 

semestralmente realizadas; b) da apreciação estatística dos resultados das avaliações aplicadas 

às turmas, bimestralmente; c) dos resultados da avaliação institucional; d) dos resultados obtidos 

nas provas simuladas do ENADE; e) dos indicadores apresentados nos relatórios da CPA. 

A autoavaliação, na dimensão adotada pela IES, se constitui em processo sistemático de 

reflexão na busca de todos os elementos que permitam detectar problemas para construir as 

intervenções eficazes, de forma coletiva e agregando todos os atores necessários, ou seja, 

gestores, docentes, alunos, egressos, avaliadores externos e todos aqueles que possam contribuir 

para a efetivação da qualidade desejada. 

Para o Curso de Contábeis da IES essa articulação passa a incluir dados como a formação 

profissional do docente, a atividade profissional exercida por egressos e a reflexão sobre o projeto 

pedagógico à luz desses dois dados. O que se espera é nortear o projeto pedagógico também 
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pela dimensão da atividade profissional de docentes e egressos, articulada essa dimensão pelas 

características peculiares do território em que o curso é ministrado. 

 

5.7 Mecanismos de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos alunos ingressantes, a IES 

realiza cursos de nivelamento em Português, Matemática e Metodologia. 

Os cursos de nivelamento visam suprir as deficiências básicas dos alunos que não 

conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado em sala de aula. Dessa forma, acredita-

se estar atendendo os alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles 

que necessitam de reforço das bases de ensino médio. 

Atualmente, os alunos que apresentam deficiências de formação em sala de aula são 

identificados pelos professores ao Coordenador de Curso que encaminha a relação de alunos 

para a Coordenação Pedagógica, a quem compete sugerir a realização do curso de nivelamento. 

Os cursos de nivelamento são realizados presencialmente e gratuitamente. 

A Instituição também oferece suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento 

compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser 

apresentados para nivelamento de acordo com as necessidades detectadas pelas Coordenações 

de Curso. 

 

5.8 Atendimento Extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso, pelos 

professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo parcial, com jornada semanal 

específica para essa finalidade. 

5.9 Apoio à Promoção de Eventos Internos 

 

A IES conta com mecanismos efetivos de apoio sistemático à promoção de eventos para o 

corpo discente. 

Os eventos realizados são organizados pela Coordenação de Curso, que dispöem dos 

recursos necessários para o desenvolvimento das atividades. 
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A Coordenação de Curso promove uma série de eventos, tanto diretamente relacionados 

ao Curso de Contábeis, quanto de outras áreas do conhecimento. As Semanas do Contador são 

efetivadas com palestras, além de outras promovidas durante o período letivo. 

6 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

6.1 INFRAESTRUTURA 

O Campus tem 8.000 m² de área e 4.500 m² de área construída. As instalações físicas são 

inteiramente adequadas às funções a que se destinam e estão descritas a seguir: 

 

Dependências/Serventias Quantidade M2 

Sala de Direção 01 18 m² 

Sala de Coordenação Pedagógica 01 20 m² 

Salas de Coordenação de Cursos 08 7 m² 

Sala de Professores 01 35 m² 

Sala de Aux. De Coordenação 01 22 m² 

Agencia Modelo 01 20 m² 

Laboratório de RTVC 01 38 m² 

Gerencia de unidade 01 20 m² 

Departamento Pessoal 01 14 m² 

Salas de Aula  02 25 m² 

Salas de Aula  06 30 m² 

Salas de Aula 09 40 m² 

Salas de Aula 02 50 m² 

Salas de Aula  08 60 m² 

Sanitários PA1 04 15,36 m² 

Sanitários PAC 03 16,80 m² 

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência 01 123,66 m² 

Tesouraria/ Secretaria 01 60 m² 

Praça de Alimentação 01 40 m² 

Laboratórios de Informática 01 30 m² 
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Laboratórios de Informática 01 38 m² 

Laboratórios de Informática 01 45 m² 

Laboratório Multidisciplinar  01 54 m² 

Laboratório de Fisioterapia 01 36 m² 

Auditório 01 90 m² 

Biblioteca 01 120 m² 

Sala de Leitura 01 30 m² 

Depósito 01 30 m² 

Sala de Manutenção 01 9 m² 

Sala de materiais de Limpeza 01 6 m² 

Almoxarifado 01 
40 ² 

 

 

6.2 Sala de Professores e Sala de Reuniões 

 

Nas instalações físicas da IES há sala de professores, equipada com microcomputadores 

com acesso à Internet, além de sala de reuniões, que atendem às condições de salubridade e aos 

requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta.  

6.3 Gabinetes de Trabalho para Professores/ Núcleo Docente Estruturante e 

Coordenação de Curso 

 

Para os professores em regime de tempo integral são disponibilizados espaços de trabalho 

que favoreçam a permanência do corpo docente no ambiente da Instituição.  

A Coordenação do Curso de Contábeis ocupa uma sala exclusiva, com boa iluminação, 

ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às condições de salubridade. Estão 

disponíveis também microcomputadores com acesso à Internet.  
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6.4 Salas de Aula 

Todas as salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 

salubridade.  

Infraestrutura de acesso para Portadores de Necessidades Especiais ou com Mobilidade 
Reduzida 

 

Para os alunos portadores de deficiência física, o IBES apresenta as seguintes condições 

de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando 

a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, 

bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o IBES está comprometida, caso 

seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio contendo: 

máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de 

voz; gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software 

de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos 

conteúdos básicos em Braille. 

 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, IBES está igualmente 

comprometido, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar 

intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o 

real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso 

de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais 

de informações aos professores para que se esclareça a especificidade lingüística dos surdos. 

O IBES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de deficiência 

ou com mobilidade reduzida suporte técnico que permitam o acesso às atividades acadêmicas e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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6.5 Atendimento Prioritário, Imediato e Diferenciado 

 

A IES tem normas internas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos e 

funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de 

discriminação, garantindo o atendimento prioritário, imediato e diferenciado aos alunos e docentes 

portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. 

 

Quaisquer falhas por parte do corpo técnico-administrativo ou docente em seguir estas 

normas podem ser comunicadas pelo aluno diretamente à Coordenação ou à Direção da 

Instituição, que tomará as providências cabíveis, conforme instrui o Regimento da Instituição, para 

que sejam respeitadas de fato a dignidade e a cidadania integral do indivíduo. 

 

6.6. Serviços de Tradução e Interpretação de Linguagem Brasileira de Sinais - 

LIBRAS 

 

LIBRAS é parte integrante dos conteúdos curriculares dos cursos da Instituição. 

Assim sendo, prevê-se que, nos próximos anos, o contingente de alunos e professores, 

além de funcionários do corpo técnico-administrativo, preparados para entender e fazer-se 

entender em LIBRAS torne-se significativo, contribuindo para mais ampla integração de 

eventuais novos alunos dependentes deste meio de comunicação. 

 

7. BIBLIOTECA  

 

Atualmente, quando informações rápidas e eficientes são um marco em qualidade de 

serviço, a Biblioteca tem como responsabilidade apoiar e disseminar todas as formas de 

conhecimento pertencentes a um contexto global de informação.  

 

Para que estes propósitos se concretizem, a Biblioteca conta com um acervo que segue 

plenamente os padrões de qualidade exigidos, composto por material atualizado tanto para o uso 

do corpo docente quanto para o uso do corpo discente, ao mesmo tempo em que busca sempre a 
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melhor estruturação do espaço para a formação do estudante e de melhores resultados para a 

satisfação de seus usuários. 

 

A Instituição entende ser imprescindível a aquisição de livros e periódicos indicados pelo 

corpo docente, a fim de cumprir o atendimento das ementas de cada disciplina, sempre em 

consonância com as Diretrizes Curriculares do MEC, além de atender a assuntos de interesse e 

complementação à formação dos estudantes.  

7.1. Acervo 

7.1.1 Livros das Bibliografias Básicas e Complementares 

 

No período entre a abertura de um Pedido de Reconhecimento no e-MEC e a visita in loco, 

há uma contínua atualização do material no mercado editorial. Por conta disso, há uma constante 

adaptação do conteúdo e metodologia de ensino empregados nas disciplinas pelos professores, 

que procuram readequar os livros a serem utilizados em sala de aula buscando uma constante 

melhora na qualidade de ensino.  

Os docentes das disciplinas e/ou coordenador do curso podem alterar as bibliografias à 

medida que julgarem necessário, desde que haja o material solicitado no acervo ou condição de 

aquisição. 

Com base no Comunicado da Diretoria de Avaliação da Educação Superior de 14 de 

Dezembro de 2010, caso haja atualização Bibliográfica, a Comissão Verificadora receberá da 

Instituição a Ementa com a Bibliografia devidamente atualizada e em acordo com o acervo no 

período de abertura do formulário eletrônico ou até o dia imediatamente anterior ao início da visita.  

 

7.1.2 Periódicos Especializados 

Assim como as Bibliografias, a manutenção dos títulos e coleções de periódicos respeita a 

Legislação vigente para cada curso e/ou categoria de curso. 

Política de Atualização do Acervo 

 

MATERIAIS DIRETRIZES 

LIVROS E OBRAS DE 

REFERÊNCIA 

Obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo MEC para as 
proporções de exemplares por número de alunos das obras 
indicadas nas bibliografias. 

Atualizar o editorial quando preciso. 
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Adquirir a solicitação dos professores e alunos intermediada 

pelos coordenadores. 

OBRAS SERIADAS (PERIÓDICOS, 

JORNAIS E REVISTAS) 

Adequar o acervo junto aos coordenadores de acordo com a 

legislação vigente. 

Consultar os conceitos das obras no  Programa Qualis da 

CAPES (http://qualis.capes.gov.br/webqualis) sempre que 

possível, já que nem todas as obras em circulação foram 

avaliadas. 

Verificar a circulação das obras em outros acervos utilizando 

o Catálogo Coletivo Nacional (http://ccn.ibict.br/busca.jsf). 

Priorizar obras que possuem acesso pela Internet sempre 

que possível. 

MULTIMÍDIA (VHSs/DVDs, 

Disquetes/CD ROMs e E-

books/Páginas Eletrônicas 

Adquirir a solicitação dos professores e alunos intermediada 

pelos coordenadores. 

 

 

7.1.3. Serviços 

 

A biblioteca oferece os seguintes serviços: 

 

 Acesso disponível pela internet ao acervo eletrônico; 

 Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos; 

 Capacitação de usuários; 

 Pesquisa bibliográfica; e 

 Reserva da bibliografia usada nos cursos. 

 

  

http://qualis.capes.gov.br/webqualis
http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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8. LABORATÓRIOS UTILIZADOS NO CURSO 

 

8.1. Laboratório multiusos 

 

Os Laboratórios gerais utilizados no curso são os de Informática. Todo o campi é 

equipados com microcomputadores atualizados, tanto no hardware quanto nos softwares de 

utilização corrente no curso, interligados em rede e com acesso a internet. 

Estes laboratórios destinam-se a propiciar ao corpo discente: 

 Aulas acerca da utilização de linguagens de programação. 

 Aulas práticas para implementação dos conceitos teóricos: banco de dados, sistemas 

operacionais, computação gráfica, algoritmos, etc. 

 Desenvolvimento de atividades para a elaboração de trabalhos, listas de exercícios e 

pesquisas. 

 

Qtde. 

Labs. 

Qtde. 

Equip. 
Configurações Softwares 

03 

20 

20 máquinas 

13 monitores 18’’ e 7 monitores de 15’’ 

Lenovo, HD 160Gb, memória 1Gb, 

processador Intel Celeron  2.00Ghz 

Turbo Pascal 7.0; 

* Windows Server (versão mais 

nova); 

* Windows Seven; 

* Office; 

* Antivírus (McAffee); 

* Vision (Versão mais nova); 

* SQL; 

* Sistema ERP (ou equivalente 

para simulações); 

* Cobit (para simulação de 

gerenciamento de redes); 

* Workbench; 

18 

18 máquinas:  

18 monitores de 15’’ 

 Lenovo Think Centre, HD 160Gb, 

memória 1Gb, processador Intel celeron 

2.60Ghz  

28 

28 máquinas  

14 HP, monitor de 15’’, HD de 160 Gb, 

memória 1Gb, processador Intel Celeron 

2.20Ghz 

14 Lenovo E200, Monitor de 15’’, 

HD160Gb, memória de 1Gb, processador 

Intel Celeron 2.20Ghz 
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8.2. Política de Acesso aos Equipamentos de Informática 

 

Os laboratórios são destinados às aulas práticas, conforme o cronograma estabelecido, e 

às necessidades dos professores dentro do horário de aula, que será das 19h às 22h00, podendo 

ser reservados com antecipação de, pelo menos, 24 horas antes das aulas.  

 

Das 07h às 22h00, os laboratórios são destinados aos estudantes para que aprimorem 

seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos acadêmicos. A permanência dos estudantes 

nesse horário é acompanhada por monitores, em tempo integral, com a finalidade de orientá-los, 

de acordo com as necessidades institucionais. 

 

O acesso aos equipamentos do Laboratório de Informática é realizado por ordem de 

chegada, enquanto houver disponibilidade destes. Cada estudante, assim, pode ocupar um 

equipamento por 2 (duas) horas consecutivas, inclusive para acessos aos serviços oferecidos pela 

Internet. 

 

8.3 Laboratório de Informática 

 

Há laboratórios de informática em número suficiente e com acesso à Internet que atende 

ao indicador definido pelo Ministério da Educação de um terminal para cada 30 alunos, 

considerando o total de matrículas do Curso de Contábeis. 

ANEXO 1 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Administração do Relacionamento com o Cliente 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 h/a semanais. 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 hs/aula. 

 

 

I- EMENTA 

 

Esta disciplina trata do entendimento do que vem a ser cliente e, para isso, focaliza a 

compreensão dos clientes como início e fim dos processos organizacionais. Logo, busca-

se o conhecimento de clientes, ou seja, que atributos valorizam; quais são os cuidados 

que se deve ter ao ouvi-los; como selecionar os clientes que interessam; conhecer e 

identificar os canais de acesso aos clientes (canais/meios que facilitam a organização 

entrar em contato com cada cliente ou grupo de clientes); padronização do atendimento 

prestado; dentre outros. Trata, também, dos requisitos exigidos das pessoas que 

interagem com os clientes e da avaliação da satisfação dos clientes. Por fim, busca 

esclarecer o que vem a ser a compra por impulso e a dissonância cognitiva e seus efeitos, 

para então despertar a busca pela construção da fidelização dos clientes. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Caberá à disciplina ARC, buscar fazer com que os alunos possam adquirir e/ou produzir 

os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das seguintes competências: 

 Orientação para as necessidades dos clientes. 
 Orientação para processos. 
 Orientação para resultados. 
 Senso crítico e capacidade de contextualização. 
 Capacidade de identificar problemas. 
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Afora isso, através das estratégias de trabalho e de avaliação, os alunos deverão ter a 

oportunidade de desenvolver as competências: 

 Senso crítico e capacidade de contextualização. 
 Comunicação e expressão. 
 Desenvolvimento pessoal. 
 Trabalho em Equipe. 
 Capacidade de identificar, analisar e solucionar problemas. 
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III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levar os alunos a compreender que os clientes constituem o início e o fim de 
qualquer processo organizacional, com isso, conhecer suas necessidades e seus 
requisitos é a maneira para que se possa adequadamente atendê-los. 

 

 Outro objetivo da disciplina refere-se ao aprendizado que trata do relacionamento 
com o cliente, considerando-se que tal relacionamento representa um instrumento 
de satisfação e/ou fidelização de clientes. 

 

 Um último objetivo relaciona-se ao aprendizado a avaliação da 
satisfação/insatisfação dos clientes, como forma de melhorar os processos 
organizacionais (adaptação a organização à conjuntura do mercado consumidor). 

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Definições e Entendimento do Conceito Cliente. 

a. Entendendo o significado da palavra cliente. 

b. Tipos de clientes. 

2. Segmentação de Mercado e Identificação de Clientes Alvo. 

3. Atributos valorizados pelos Clientes. 

4. Conhecimento de Clientes. 

a. Como Saber o que os Clientes Priorizam. 

b. A Necessidade de se Conhecer os Clientes. 

5. Instrumentos para Ouvir os Clientes. 

a. Será que os Clientes Sabem o que Querem. 

6. Selecionando os clientes que interessam. 

7. Canais de Acesso Oferecidos aos Clientes. 

a. Padronização do Atendimento ao Cliente. 

8. Costumer Relationship Management (CRM) e Era do e-relacionamento e as Regras 

da Economia. 

9. Requisitos Exigidos das Pessoas que Interagem com os Clientes. 

10. Avaliação da Satisfação. 

11. Compra por Impulso e Dissonância Cognitiva. 

12. Clientes Internos. 
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V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

As aulas deverão ser: 

 Predominantemente, expositivas, com apoio de material de leitura previamente 
preparado/selecionado para cada aula. 

 

 Afora isso, sempre que o foco do curso forem ferramentas/instrumentos de trabalho 
que poderão ser utilizados no dia a dia dos alunos, deverão ser realizadas simulações, 
preferentemente em grupos, a respeito do uso/aplicação de tais ferramentas. 

 

 Acompanhadas de materiais de leitura adicionais sugeridos por cada Professor, como 
forma de estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos 

 

 

VI– AVALIAÇÃO 

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição. 
 

 Como recomendação básica, portanto, poderão ser aplicadas duas provas (B1 e B2) 
ambas sem consulta e individual.  

 

 Porém; 
 

 Todas as avaliações deverão ser consideradas como "mais uma" oportunidade de 
aprendizagem, motivo pelo qual serão incentivadas a provas com consulta a materiais 
escritos, desde que as questões formuladas sejam instigadoras de pesquisas. 

 

 Visando estimular os trabalhos em equipe, poderão ser realizadas provas em duplas, 
desde que as questões formuladas sejam apropriadas para discussão e tomada de 
decisões em duplas. Não se recomenda prova em trio, tão pouco que as duas provas 
sejam realizadas em dupla (apenas uma). 

 

 Questões de múltipla escolha também são recomendáveis, quando formuladas 
objetivando que o discente apresente propriedade sobre determinado tema ou 
contexto, bem como estimular a escolha (tomada de decisão) por parte do aluno frente 
às diversas situações/contextos a respeito do conteúdo programático proposto. 
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VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

GHETOCHINE, Georges. O blues do consumidor. São Paulo: Virtual / Pearson. 

 

GOMES DA SILVA, Fábio; ZAMBON, Marcelo Socorro. Gestão do Relacionamento com o 

Cliente. São Paulo: Thomson, 2006. 

 

SAMARA, Beatriz Santos; MORACH, Marco Aurélio. Comportamento do consumidor. São 

Paulo: Virtual / Pearson Education. 

 

Bibliografia Virtual: 

 

CHETOCHINE, Georges. O blues do consumidor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2006. 

 

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurério. Comportamento do consumidor: 

conceitos e casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

 

VON POSER, Denise. Marketing de Relacionamento: maior lucratividade para empresas 

vencedoras. São Paulo: Manole, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

KOTLER, Philip: KELLER, Michael. Administração de Marketing. 12 ed. São Paulo: 

Prentice Hall. 2006. 

 

PAIXÃO, Marcia Valéria. A Influência do Consumidor nas Decisões de Marketing. 

Pearson/Virtual. 

 

MOORE, KARL/ PAREEK, NIKETH. Marketing: Série Essencial. São Paulo: Atica. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

SÉRIE: 1º semestre 

DISCIPLINA: Comportamento Humano nas Organizações 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5hs/aula semanais. 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90hs/aula. 

 

 

I- EMENTA 

 

A disciplina Comportamento Humano nas Organizações pretende mostrar a importância 

da compreensão do comportamento, tanto dos indivíduos quanto dos grupos, para as 

organizações. Trata de questões que permitam a identificação e atuação sobre os 

aspectos que envolvem a relação do indivíduo com o trabalho, bem como, discriminar as 

diferentes formas de interação humana nas práticas organizacionais. Trata, por fim, de 

compreender a importância das pessoas nas organizações, buscando identificar sua 

contribuição para o desenvolvimento e crescimento das empresas. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Caberá a disciplina Comportamento Humano nas Organizações buscar o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

 Desenvolvimento pessoal 
 Senso crítico e capacidade de contextualização 
 Capacidade de identificar, analisar e solucionar problemas 
 Comunicação e expressão 
 Trabalho em equipe 
 Orientação para processos 
 Orientação para resultados 
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III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos da disciplina Comportamento Humano nas Organizações é levar 

os alunos a: 

 Discriminar as diferentes formas de interação humana nas práticas organizacionais.  

 Identificar e atuar sobre os aspectos que envolvem a relação de individuo com o 
trabalho. 

 Discriminar as diferenças individuais identificando os aspectos que envolvem a 
relação do indivíduo com o trabalho 

 Proporcionar o entendimento da importância das pessoas nas organizações, 
buscando identificar suas contribuições para o desenvolvimento e crescimento das 
empresas.  

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Comportamento Organizacional 
 

1.1  Conceituar comportamento organizacional 
1.2 Fundamentos históricos da relação do homem com o trabalho: abordagem clássica, 

relações humana e comportamental 
1.3  Níveis de análise do comportamento organizacional: micro, meso e 

macroorganizacional 
 

2. O indivíduo na Organização 
 

2.1 O ser humano  
2.2 O homem e o trabalho 
2.3 Personalidade. Traços e tipos de personalidade 
2.4 Análise transacional 
2.5 Atitude/ Valores 
2.6 Temperamento/ Caráter  

 

3. Percepção 
 

3.1 Fundamentos teóricos da percepção e sua influência no comportamento 
3.2 Fatores que influem na percepção 
3.3 Apresentação da teoria da atribuição com seus três elementos determinantes. 
3.4 Importância da percepção na tomada de decisão e os vieses que interferem na forma 

de julgarmos o mundo 
3.5 Definição de Dissonância cognitiva 
3.6 Auto percepção e heteropercepção 
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4. Motivação 
 

4.1 Conceitos básicos de motivação 
4.2 Motivação intrínseca x motivação extrínseca 
4.3 Principais teorias motivacionais  

 

5. Liderança 
5.1 Definições de liderança 
5.2 Liderança e poder 
5.3 Liderança nem sucedida 
5.4 Estilos de liderança 
5.5 Abordagens de liderança 
5.6 Liderança e propósitos organizacionais 

 

6. Comunicação 
 

6.1 O processo de comunicação 
6.2 Comunicação e tecnologia da informação 
6.3 Comunicação não-verbal 
6.4 Canais organizacionais de comunicação 
6.5 Barreiras no processo de comunicação 
6.6 Assertividade e feedback 
7 Grupos e desenvolvimento de equipes eficazes 

 

7.1 Definições 
7.2 Características e tipos de grupos e equipes 
7.3 Formação de grupos 
7.4 Estágios de desenvolvimento dos grupos 
7.5 Construção do trabalho em equipe 
7.6 Vantagens e desvantagens do trabalho em equipe 

 

8 Conflitos, Estresse e Bem-estar no ambiente de trabalho 
 

8.1 O conflito nas organizações 
8.2 Conflitos funcionais e disfuncionais. 
8.3 Estresse no trabalho. Caracterização dos agentes estressores no trabalho 
8.4 O bem-estar nas organizações.  

 

9 Cultura Organizacional e Mudança  
 

9.1 Definir cultura organizacional 
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9.2 Contextualizar como se cria uma cultura e os elementos que a constituem: ritos, 
valores, rituais, mitos heróis. 

9.3 Barreiras culturais que influenciam o gerenciamento da mudança 
9.4 Resistência à mudança 
9.5 Desenvolvimento organizacional como estratégia de mudança 

 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

 As aulas deverão ser predominantemente, expositivas, com apoio de material de 
leitura previamente preparado/selecionado para cada aula. 

 

 Simulações, jogos, estudos de caso e dinâmicas de grupos, que permitam aos alunos 
compreenderem na prática a teoria apresentada. 

 

 Deverão ser, sempre, sugeridos materiais de leitura adicionais, como forma de 
estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos 

 

 

VI– AVALIAÇÃO 

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição. 

 Todas as avaliações deverão ser consideradas como "mais uma" oportunidade de 
aprendizagem. 

 Os alunos poderão ser avaliados individualmente e visando estimular os trabalhos 
em equipe, poderão ser realizadas provas em duplas, desde que as questões 
formuladas sejam apropriadas para discussão e tomada de decisões em duplas. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Pearson Education, 

2009. 
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SIQUEIRA, M. M. M. Medidas do comportamento organizacional. São Paulo: Artmed, 

2008. 

 

SOBRAL, Filipe, PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São 

Paulo: Person Prentice Hall, 2008. 

 

 

Bibliografia Virtual 

 

GOULART, I. B. (Org.). Psicologia organizacional e do trabalho: teoria, pesquisa e 

temas correlatos. 3. ed.  São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 

 

KNAPIK, J. Gestão de pessoas e talentos. 3. ed. Curitiba: IBPEX, 2006. 

 

PASSETO, N. V.; MESADRI, F. E. Comportamento organizacional: integrando 

conceitos da administração e da psicologia. Curitiba: IBPEX, 2011. 

  

ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004. ISBN 9788576052098 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

COHEN, Allan R. , FINK, Stephen L. Comportamento organizacional conceitos e 

estudos de casos. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

GRIFFIN, Ricky W., MOORHEAD, Gregory. Fundamentos do comportamento 

organizacional. São Paulo: Ática, 2006. 

 

MORIN, Estele M., Aubé, Caroline. Psicologia e gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 
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SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2002. 

 

VECCHIO, Robert P. Comportamento organizacional: conceitos básicos. São Paulo: 

Cengage Learning, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSOS: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

SÉRIE: 1o Semestre 

DISCIPLINA: Economia e Negócios. 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03hs/aula semanais 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

A disciplina apresenta noções de Economia, em especial aquelas relativas ao ambiente 

de negócios. Partindo do problema econômico e da organização econômica das 

sociedades, aborda questões de microeconomia e preços, notadamente discussões sobre 

estruturas de mercado e suas relações com as organizações, e da macroeconomia com 

relação ao setor público, ao entendimento da moeda e suas relações com a sociedade. 

Finaliza inserindo questões contemporâneas acerca de inflação, desigualdade e 

abordagens de globalização, buscando situar o aluno nos temas empresariais de nosso 

tempo. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

A disciplina Economia e Negócios contribui para o desenvolvimento das seguintes 

competências e habilidades requeridas dos formados pela IES: 

 

1. Senso crítico e capacidade de contextualização1 

2. Trabalho em equipe2 

3. Comunicação e expressão pessoal3 
4. Desenvolvimento pessoal3 
5. Trabalho em equipe. 

                                                             
1 Competência a ser desenvolvida principalmente por meio de estratégias de aula, de apreensão dos conceitos e das 

sistemáticas de avaliação. 
2
 Competência a ser desenvolvida principalmente por meio de estratégias de apreensão dos conceitos. 

3
 Competência a ser desenvolvida principalmente por meio de estratégias de aula e sistemáticas de avaliação. 

 



 80 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A disciplina Economia e Negócios apresenta-se  como uma importante ferramenta para o 

entendimento, a compreensão e a análise crítica da aplicação dos principais instrumentos 

econômicos no ambiente empresarial. A disciplina visa possibilitar ao futuro profissional a 

apreensão dos diversos conceitos que caracterizam a organização da atividade 

econômica, especialmente do ponto de vista dos negócios entre empresas. 

 

Consideradas as premissas que norteiam a razão de ser da disciplina, são seus objetivos: 

 

 Contribuir para que o objetivo maior dos Cursos do IBES, que é o de formar melhores 
profissionais e melhores cidadãos, seja atingido. 

 Contribuir para que os alunos possam desenvolver o conjunto de habilidades que 
deles será exigido, enquanto profissionais. 

 Facilitar a compreensão das ameaças e oportunidades para as organizações, 
advindas das decisões de política econômica. 

 Promover um adequado estímulo à tomada de decisão a partir do entendimento da 
política econômica atual, com amplo aproveitamento das oportunidades que se 
apresentarem, pela compreensão dos “caminhos” econômicos adequados à 
sobrevivência das organizações e seu crescimento auto-sustentado. 

 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1      O problema econômico 

 

1.1 Recursos Limitados versus Necessidades Ilimitadas 

1.2 Os Fatores de Produção: Capital, Recursos Naturais, Força de Trabalho, 

Tecnologia, Capacidade Empresarial  

1.4 Curvas de Possibilidades de Produção 

1.4 Necessidades humanas, bens e serviços 

1.6 As Questões Centrais: o quê, como e para quem produzir 

 

2 O Sistema Econômico 
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2.1 Formas de organização: livre iniciativa, planificação central e sistemas mistos: 

características do sistema econômico brasileiro atual 

2.2 Fluxos fundamentais: real e monetário 

2.3 Setores de produção: primário, secundário e terciário 

2.4 Relações dos setores de produção no Brasil atual 

 

3 Microeconomia e Mercados 

 

3.1 Sistemas de preços 

3.2 Equilíbrio entre oferta e demanda e possibilidades de desequilíbrio 

3.3 Estruturas de mercado: visão conceitual 

3.4 Concorrência perfeita e imperfeita 

3.5 Casos de Monopólios e Oligopólios na economia brasileira atual 

 

4 Macroeconomia 

 

4.1 Composição do PIB e demais agregados macroeconômicos: visão conceitual e o 

caso do Brasil no século XX 

4.2 Economia do Setor Público 

4.2.1 O setor público como produtor de bens e serviços: visão conceitual e investimentos 

infraestruturais da atualidade 

4.3 Moeda: origens, funções, motivos demanda por moeda, a importância do crédito, 

poupança e investimento 

4.4 Política econômica atual: políticas econômicas e o papel do Banco Central 

4.5 Relações com o exterior: globalização comercial e produtiva  

4.5.1 Estrutura do Balanço de Pagamentos e importância das principais contas 

4.5.2 Participação e importância do setor externo na renda nacional: o caso brasileiro 

atual. 

 

5 Problemas Econômicos Contemporâneos 



 82 

 

5.1 A inflação  

5.1.1 Conceituação e tipos de inflação 

5.1.2 Formas de combate à inflação 

5.1.3 Política econômica brasileira atual no combate à inflação 

 

5.2 Crescimento e desenvolvimento econômico 

5.2.1 Conceituação e principais indicadores de crescimento e desenvolvimento 

5.2.2 Indicadores de crescimento e desenvolvimento brasileiro nos séculos XX e XXI 

5.3 Desigualdade e mobilidade social 

5.4 Políticas públicas atuais promotoras de crescimento e desenvolvimento 

5.5 A questão ambiental: degradação do meio ambiente e capitalismo 

  

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

Para alcançar os propósitos da disciplina, serão desenvolvidas aulas expositivas 

dialogadas, com ampla discussão dos diversos aspectos de ordem econômica e social 

que afetam as organizações e sua inserção no mercado.  

 

Leitura dirigida de textos e artigos selecionados, elaboração e apresentação de resumos 

de matérias publicadas em revistas e jornais especializados e outras atividades que 

busquem desenvolver as competências e habilidades devem ser incentivadas como 

facilitador do processo de aprendizado.  

 

Em cada tópico, além de exposição teórica, a disciplina visa abordar questões da 

atualidade, atrelando teoria a casos práticos. 

 

VI – AVALIAÇÃO 
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O processo formal de avaliação do aprendizado compreende duas avaliações bimestrais, 
sendo que as notas destas avaliações poderão ser compostas por notas de provas, 
trabalhos intra e extraclasse, participação em sala de aula, elaboração dirigida de 
exercícios e outros meios semelhantes. A avaliação de seminários, quando utilizados,  
deverá ser realizada individual e explicitamente – com ampla comunicação ao avaliado –, 
focando sua fluência verbal, argumentação na exposição dos assuntos, respostas às 
perguntas eventualmente formuladas durante ou após a apresentação, postura diante 
das dificuldades encontradas e liderança individual no processo de execução do 
seminário. De fundamental importância para o desenvolvimento das competências e 
habilidades, a avaliação do aprendizado deve ser executada em todos os momentos, em 
cada atividade intra e extraclasse, privilegiando a formação integral do aluno. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

GONÇALVES , Carlos Eduardo.; GUIMARÃES, Bernardo. Introdução à economia. 1ª ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

NOGAMI, Otto.; PASSOS, Carlos Roberto Martins. Princípios de economia. 6. ed. São 

Paulo: Cengage, 2011.  

 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de 

economia. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

Bibliografia virtual 

MOCHÓN, Francisco Morcillo. Princípios de economia. 1ª ed. São Paulo: Pearson, 2006 

TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Princípios de economia: micro e macro. 3ª ed. 

Curitiba:IBPEX, 2011 

 

SINGER, Paul. Aprender economia. 22ª ed. São Paulo: Contexto, 2002 

Bibliografia complementar 

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: Printice Hall Brasil, 2010.  

FIGUEIRAS, Marcus Vinicius Cardoso. Compêndio de economia. 1ª ed. São Paulo: 

Ciência Moderna, 2011. 
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KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à economia. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2006. 

PINDYCK, Robert.; RUBINFELD, Daniel. Microeconomia. 7. ed. São Paulo: Prentice Hall 

Brasil, 2010.  

 

PINHO, Diva Benevides.; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. 6. ed. Manual 

de economia: equipe de professores da USP. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contabeis 

SÉRIE: 1º Período 

DISCIPLINA: Homem e Sociedade 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aulas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas/aulas 

    

 

I- EMENTA 

 

A disciplina tem como eixo básico o conceito antropológico de cultura.Parte das 

explicações sobre a origem humana, considerando a base biológica e cultural de nossa 

espécie e enfatiza a complexidade do conceito antropológico de cultura como seu uso 

pelo senso comum em comparação com o científico; demonstra a importância da 

diversidade cultural e como lidar com as relações étnicas raciais, inclusão social e 

fronteiras nacionais.  

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

A Antropologia é uma ciência que se caracteriza por considerar o ser humano em sua 

diversidade. O contato com a disciplina pode criar oportunidades para que os discentes se 

constituam como indivíduos críticos e ativos na constituição de uma sociedade ética e 

democrática. Para isso são propostos os objetivos abaixo: 

 Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social 
como processo de contato com as diferenças.  

 Possibilitar uma compreensão crítica do ser humano em sua relação com a 
herança cultural e as constantes transformações da sociedade. 

 Oferecer aos alunos espaço para a discussão de temáticas que permitam a 
compreensão das manifestações culturais que ocorrem na sociedade 
contemporânea seja de ordem da construção de identidades, da concepção de 
corpo, da cultura organizacional, da construção de valores e direitos, dos 
fenômenos e conteúdos da comunicação, e assim por diante. 
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III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desenvolver o senso crítico e analítico dos futuros profissionais para identificarem os 

aspectos significativos das ações individuais e coletivas. 

- Permitir aos alunos uma reflexão sobre o significado da cultura e suas implicações na 

construção e transformações das relações sociais. 

- Capacitar o aluno enquanto cidadão construtor e transformador da realidade social e das 

relações interpessoais no trabalho, na família e na vida pessoal. 

- Capacitar o aluno na promoção de estratégias e movimentos culturais de combate aos 

preconceitos étnico-raciais e de construção da identidade cultural. 

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. O HOMEM 

1.1 - Principais visões sobre a origem humana: o evolucionismo e o debate das 

determinações biológicas versus processo cultural.  

1.2 - O conceito de cultura através da história. 

 

2. A CULTURA 

2.1 - A Antropologia e o estudo da cultura - senso comum e ciência; a diversidade cultural 

e as culturas nacionais.  

2.2 - As principais características da cultura como visão de mundo: herança cultural e 

formas de compreender o mundo, a participação dos indivíduos na cultura. 

 

3. A SOCIEDADE 

3.1- As relações étnico-raciais – preconceito, exclusão e questões da convivência com a 

diversidade. Etnocentrismo e Relativismo Cultural. 

3.2 - Identidade cultural na atualidade e multiculturalismo. 
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V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

Aulas expositivas e de apresentação de trabalhos de pesquisa com incentivo à 

participação dos alunos no questionamento e discussões.  

Indicação de leituras adicionais de livros, revistas, jornais e artigos bem como de recursos 

audiovisuais como filmes e produção videográficas pertinentes às relações indivíduo-

cultura e contato com a diversidade cultural. 

 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição como 

provas regimentais e trabalhos acadêmicos. 

Pode ser sugerido aos alunos trabalhos de pesquisa bibliográfica ou breves trabalhos de 

campo com a metodologia da aplicação de questionários (surveys) como forma de 

estimular a reflexão antropológica através do contato com a diferença.  

Esses trabalhos podem ser apresentados em aula ou na forma de trabalhos acadêmicos. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA: 

 

GOMES, M. P. Antropologia – ciência do homem, filosofia da cultura. São Paulo: 

Contexto, 2009. 

 

LARAIA, R. de B. Cultura - um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 21ª 

Ed, 2007. 

ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2011. 
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COMPLEMENTAR: 

 

CASTRO, C. (org.). Franz Boas - Antropologia Cultural, Zahar, 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

2005. 

 

GUERRIERO, S. (org.)  Antropos e Psique. O outro e sua subjetividade.  São Paulo: 

Ed. Olho D’água, 2005. 

 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. 24ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2011. 

 

SANTOS, J. L. O Que é Cultura, SP: Brasiliense, 19ª ed. 2010. 

 

MUNANGA, K. (org.). Superando o Racismo na escola. 2. ed. rev. Brasília: Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 

2005. 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=103321> 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=103321
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

SÉRIE: 1º semestre   

DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula semanais 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

I – EMENTA 

 

Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens. Estilos e 

gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

 ampliar o universo cultural e expressivo do aluno; 

 trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade; 

 produzir na linguagem oral e escrita textos diversos. 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ao término do curso, o aluno deverá: 

 valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer; 

 aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura; 

 ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico; 

 identificar as ideias centrais do texto; 

 ampliar seu vocabulário ativo; 

 expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia da comunicação. 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e participação na 
sociedade; 

2) as diferentes linguagens: verbal, não verbal, formal e informal; 
3) noções de texto: unidade de sentido; 
4) textos orais e escritos; 
5) estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico, técnico, literário, publicitário entre outros; 
6) interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade; 
7) qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e correção gramatical; 
8) complemento gramatical; 
9) produção de textos diversos. 
 

 

 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

O curso será desenvolvido por meio de: 

 

 Leitura de textos. 

 Oficina de leitura e produção de textos. 

 Aulas expositivas e interativas. 

 Seminários. 

 Trabalhos dirigidos. 
 

VI – AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será realizada de forma permanente, por meio de trabalhos, seminários, provas e 

participação em aula, conforme Regimento. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA  

 

FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006.  

 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 13. ed.  Petrópolis: 

Vozes, 2008. 
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KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 

2007. 

  

DIGITAL 

 

FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006.  

 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 13. ed.  Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 

2007. 

 

COMPLEMENTAR  

 

ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos 

superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

  

BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo:  Ática, 2006. 

 

FARACO, C. A.; MANDRYK, D. Língua Portuguesa: prática de redação para estudantes universitários. 

16. ed. São Paulo: Vozes, 2008. 

 

FIORIN, J. L.; PLATÂO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007. 

 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

SAUTCHUK, I. Perca o medo de escrever: da frase ao texto. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIIEOJ&nautor=64670&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=1C2028DB&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIIEOJ&nautor=223643&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=1C2028DB&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIOJPP&nautor=1266546&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=EC58408&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIOJPP&nautor=64378&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=EC58408&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OGATXT&nautor=794469&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=2A1A0E04&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OGATXT&nautor=9002602&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=2A1A0E04&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=SAUTCHUK,+INEZ&modo_busca=A
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SEMESTRE: 2º semestre 

DISCIPLINA: Comunicação e Expressão 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual; intertextualidade; 

as informações implícitas; alteração do sentido das palavras; sofisticação do processo da 

argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem como os tipos de argumentos. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

a) ampliar os conhecimentos e vivências de comunicação e de novas leituras do 
mundo, por meio da relação texto/contexto; 

b) propiciar a compreensão e valorização das linguagens utilizadas nas sociedades 
atuais e de seu papel na produção de conhecimento; 

c) vivenciar processos específicos da linguagem e produção textual: ouvir e falar; ler e 
escrever – como veículos de integração social; 

d) desenvolver recursos para utilizar a língua, por meio de textos orais e escritos,  não 
apenas como veículo de comunicação, mas como ação e interação social. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ao término do curso, o aluno deverá ter desenvolvido: 

 

a) seu universo linguístico, incorporando recursos de comunicação oral e escrita; 
b) a capacidade de leitura e redação, a partir da análise e criação de textos; 
c) o pensamento analítico e crítico, estabelecendo associações e correlações  de conhecimentos 

e experiências; 
d) seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e organização de ideias na 

expressão oral e escrita; 
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e) a atitude de respeito ao desafio que constitui a interpretação e construção de um texto; 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

10) Texto e contexto: conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico ou 
conhecimento de mundo, conhecimento interacional; 

11) Texto e contexto, contextualização na escrita; 
12) Intertextualidade; 
13) As informações implícitas (pressuposto e subentendido); 
14) As condições de produção do texto: sujeito (autor/leitor), o contexto (imediato/histórico) 

e o sentido (interação/interpretação); 
15) Alteração no sentido das palavras: a metáfora e a metonímia; 
16) Os procedimentos argumentativos em um texto 
17) O artigo de opinião e o texto crítico (resenha), enquanto gêneros discursivos. 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

O curso será desenvolvido por meio de: 

 

 Leitura de textos; 

 Oficina de leitura e produção de textos. 

 Aulas expositivas e interativas; 

 Seminários; 

 Trabalhos dirigidos 
 

VI - AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será realizada de forma permanente, por meio de trabalhos, seminários, 

provas e participação em aula, conforme regimento do IBES. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica  

 

FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. (2008). Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. 

São Paulo: Ática. (Biblioteca digital) 

 

_____. (2006). Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática.  (Biblioteca digital) 
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KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. (2006). Ler e compreender: os sentidos do texto. 

São Paulo: Contexto. (Biblioteca digital) 

 

Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE, Maria Margarida de & HENRIQUES, Antonio. (2007). Língua Portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas. 

  

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. (2008) Prática de texto para estudantes 

universitários. 17. ed. Petrópolis: Vozes. 

 

KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. (2009). Ler E Escrever - Estratégias de produção 

textual. São Paulo: Contexto. (Biblioteca digital) 

 

MOYSÉS, Carlos Alberto. (2007) Língua Portuguesa: atividades de leitura e produção de textos. 

São Paulo: Saraiva. 

 

TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore. (2008). A coerência textual. 17. ed. São Paulo: Contexto. 

(Biblioteca digital) 

 

Bibliografia Digital básica 

 

FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. (2008). Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. 

São Paulo: Ática. 

 

_____. (2006). Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática.  

 

KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. (2006). Ler e compreender: os sentidos do texto. 

São Paulo: Contexto.  

 

Bibliografia digital complementar 
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KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. (2009). Ler E Escrever - Estratégias de produção 

textual. São Paulo: Contexto.  

 

TRAVAGLIA, Luiz e KOCH, Ingedore. (2008). A coerência textual. 17. ed. São Paulo: Contexto.  

 

Dicionários diversos, jornais e revistas. 

 

PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5hs/aula  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90hs/aula 

 

I – EMENTA 

 

Campo de Atuação da Contabilidade. O Balanço Patrimonial. Registros Contábeis que Envolvem 

Ativo – Passivo – Patrimônio Líquido. Demonstração do Resultado do Exercício.  Ajuste contábil 

conforme regime de competência. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos, as seguintes competências, objetivando o sentido de gerência 

financeira que é necessário ao administrador:  

1. Pensamento Estratégico 

2. Visão Sistêmica 

3. Orientação para Resultados 

5. Capacidade de Identificar; Analisar e Solucionar Problemas 
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6. Orientação para o Empreendedorismo  

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conhecer como é feita a elaboração das demonstrações financeiras, e as inter-relações e inter-

dependências entre os componentes destas demonstrações. Entender como se faz uma “leitura” 

das demonstrações financeiras, e desta habilidade iniciar o desenvolvimento do bom-senso 

financeiro, conhecimento indispensável à prática de tomadas de decisão no campo das finanças 

empresariais. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Campo de Atuação da Contabilidade 

 1.1 – Conceitos de Contabilidade 

1.2 - A Contabilidade como Sistema de Informação e Controle 

1.3 – O Patrimônio Empresarial 

1.4 - A Contabilidade e as Finanças Empresariais 

1.5 - A Contabilidade e a Economia e o Direito 

1.6 – Grupos de Interesse na Informação Contábil 

 

2. O Balanço Patrimonial 

 2.1 – Ativo – Passivo – Patrimônio Líquido 

 2.2 – Conceitos de Conta 

 2.3 – Contas Devedoras e Contas Credoras 

 2.4 – Princípios Básicos de Origens e Aplicações de Recursos 

 2.5 – Balanços Sucessivos – Conceituação e Prática 

 

3. Registros Contábeis Que Envolvem Ativo – Passivo – Patrimônio Líquido 

 3.1 – Os Livros Contábeis – Diário e Razão  

3.2 - Débito e Crédito como Mecanismo    
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3.3 - Adição e Subtração como Mecanismo 

3.4 – Registros das Operações Contábeis – regime de caixa e regime de competência 

3.5- Ajustes contábeis conforme regime de competência 

 

4. Demonstração do Resultado do Exercício 

 4.1 – Despesas – Receitas – Resultado 

 4.2 – Apurações do Resultado 

 4.3 – Padronização e Titulação 

 4.4 – Impacto das contas de resultados no balanço patrimonial 

  

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO  

 

Para ser possível se atingir os propósitos desta disciplina serão desenvolvidas aulas expositivas 

dialogadas, com ampla discussão dos diversos aspectos que envolvam a escrituração contábil, os 

benefícios que a contabilidade traz ao desenvolvimento das finanças empresariais. Serão 

privilegiados os debates e questionamentos, sempre com base em casos práticos trazidos das 

demonstrações contábeis publicadas nos jornais. Em todas as estratégias estarão inseridas as 

buscas pelas competências objetivadas pelo curso.  

 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

O processo formal de avaliação do aprendizado através de provas será complementado com 

avaliações por meio de simulados-surpresa ou não, constantes de testes objetivos em situações 

previamente estudadas pelos alunos. A participação nos questionamentos será privilegiada por 

meio de pontuações adicionais.  

 

 

VII - BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 



 98 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

Introdutória (Livro texto). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2010.  

 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

Introdutória (Livro de exercícios). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica – Edição Revista. São Paulo: Pearson, 2010. 

 

 

Bibliografia Complementar 

  

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso aos CPC,s 

Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos CPC,s. 

 

Marion, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15a ed., São Paulo: Atlas: 2009. 

 

Marion, José Carlos. Contabilidade Básica. 10a ed., São Paulo: Atlas: 2009.  

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9a ed., São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

SZUSTER, Fernanda Rechtman et al. Contabilidade Geral. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

PLANO DE ENSINO  

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 2º Semestre 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

I – EMENTA 

Introdução ao pensamento Científico sobre o social. Transformações sociais do séc. XVIII. As 

principais contribuições do pensamento sociológico clássico. A formação da sociedade capitalista 

http://www.cpc.org.br/
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no Brasil. A globalização e suas esferas econômico-político-cultural e tecnológica.  

Transformações no trabalho. Política e relações de poder. Políticas de Educação Ambiental. 

Questões Urbanas. Movimentos sociais.  

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Caberá a disciplina Ciências Sociais, contribuir para que os alunos compreendam sob a 

perspectiva científica, os principais problemas da sociedade capitalista e contribuir para o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

 

 Senso crítico e capacidade de contextualização 
 Pensamento estratégico 
 Visão sistêmica 
 Consciência ética e social 

 

Afora isso, através das estratégias de trabalho e de avaliação, os alunos deverão ter a 

oportunidade de desenvolver as competências: 

 

 Senso crítico e capacidade de contextualização 
 Comunicação e expressão 
 Desenvolvimento pessoal 
 Trabalho em Equipe 

 

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo primeiro da disciplina Ciências Sociais é levar os alunos a compreender que o 

capitalismo é um modo de organização econômico e social construído historicamente e quais são 

os fundamentos teóricos desse modelo de sociedade. 

Outro objetivo da disciplina tem a ver com o aprendizado dos diferentes princípios explicativos 

para os fenômenos sociais. Esses princípios explicativos compreendem diferentes estilos de 

pensamento, distintas visões da sociedade, do mundo. 

Por fim, um último objetivo relaciona-se a reflexão, com base nos diferentes princípios explicativos 

dos problemas latentes do mundo contemporâneo.  

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução ao pensamento científico sobre o social 

 

 As origens do pensamento sobre o social 

 A sociologia pré-científica 

 O pensamento científico sobre o Social 
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Transformações sociais do século XVIII 

 Revoluções burguesas: 

 Revolução Francesa 

 Revolução Industrial 

 Atributos valorizados pelos clientes 
 

As principais contribuições do pensamento sociológico clássico 

 Emile Durkheim e o pensamento positivista 

 A relação indivíduo x sociedade 

 Os fatos sociais; A consciência coletiva. 

 Solidariedade mecânica e orgânica 
 

 Karl Marx e o materialismo histórico e dialético 

 Classes Sociais 

 Ideologia e alienação 

 Salário, valor, lucro, mais-valia. 

 A amplitude da contribuição de Karl Marx 
 

 Max Weber e a busca da conexão de sentido 

 Ação social; Tipo Ideal. 

 A tarefa do cientista 

 A ética protestante e o espírito do capitalismo 

 Teoria da burocracia / Tipos de dominação 
 

A formação da sociedade capitalista no Brasil 

 

 Industrialização e formação da sociedade de classes 

 A formação das classes médias urbanas 

 O capitalismo dependente 
 

Globalização e suas conseqüências 

 

 A globalização comercial e financeira 

 As novas tecnologias 
 

Transformações no Trabalho 

 

 O processo de precarização do Trabalho 

 Desemprego estrutural; informalidade 
Política e relações de poder 
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 Política, Poder, Estado. 

 Democracia e cidadania 

 Participação política 

 Políticas de Educação Ambiental 
 

Questões Urbanas 

 

 A cidade e seus problemas 

 A questão ambiental urbana 

 Violência urbana 
 

Movimentos sociais 

 A sociedade em movimento 

 Movimentos da sociedade em rede 
 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

 Aulas expositivas e seminários com incentivo à participação dos alunos no questionamento 
e discussões. 

 Deverá ser sempre, sugeridos materiais de leitura adicionais, como forma de 
estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos 

 

VI– AVALIAÇÃO 

 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BARBOSA, A. F. O mundo globalizado: política, sociedade e economia. São Paulo: 2.ed. São 

Paulo: Contexto, 2008 

  

COSTA, C. Sociologia: introdução à ciências da sociedade. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2009 

 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 

trabalho. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2005 

 

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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FERREIRA, D. Manual de sociologia: dos clássicos à sociedade de informação. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2003 

 

MARTINS, C. B. O que é sociologia.  57.ed. São Paulo: Brasiliense,  2009 

 

TOMAZII, N. D. (org.). Iniciação à sociologia. 2.ed. São Paulo: Atual, 2000. 

 

THEODORO, Suzi Huff. Os 30 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. São Paulo: Garamond, 

2012. 

 

VIEIRA, L. Cidadania e globalização. 2.ed. Rio de Janeiro: Record,2005 

 

VITA, Á. de. Sociologia da sociedade brasileira. 7.ed. São Paulo: Ática, 2004 

 

 

PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Evolução do Pensamento Administrativo 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5hs/aula  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90hs/aula 

 

 

I- EMENTA 

 

Esta disciplina trata de conceituar o que é a Administração e seu papel na sociedade 

humana com base em seus antecedentes históricos e nas “variáveis” que deram origem 

ao pensar administrativo, bem como das características exigidas do administrador e de 
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seu papel, necessários para sua atuação. Trata, também, da evolução das teorias da 

Administração, desde suas origens até o presente, por meio da apresentação das várias 

escolas de pensamento administrativo existentes e, por fim, trata das novas abordagens 

para a Administração e de como ela foi influenciada por novas propostas científicas e 

pelas mudanças de nosso mundo moderno, apresentando algumas tendências presentes 

e futuras. 

 

II – OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para o desenvolvimento das competências requeridas do administrador, de 

acordo com o PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO.  

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Saber a importância do conhecimento de administração como instrumento para a gestão 

das organizações, as diferentes abordagens teóricas que compõem a evolução do 

pensamento administrativo e a aplicabilidade desses conhecimentos. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Conceitos fundamentais: introdução à administração e as organizações  

 O que é uma organização 

 O que é administrar 

 O processo de administrar 

 As áreas funcionais da administração 

 Quem é o administrador e quais os seus papeis 

 A administração no Brasil 

 Os desafios da administração 
 

2. A evolução do pensamento administrativo 

 O que são “teorias em administração” 

 A interação organização – administração 

 As origens e influências condicionantes do pensamento administrativo 

 A escola clássica da administração 

 A abordagem comportamental 

 A abordagem quantitativa 

 A visão sistêmica e a perspectiva contingencial 

 As tendências atuais para a administração 
 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
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Podem ser utilizadas uma, ou a combinação de mais de uma, das seguintes estratégias: 

 

 Desenvolvimento de aulas expositivas / dialogadas, estimulando ao máximo a 
participação do aluno, por meio de discussões, em grupo, de temas pertinentes. 

 Utilização de estudos de caso e a condução de seminários por parte dos alunos.  

 Patrocínio de encontros e debates com profissionais da área de gestão.  

 Apresentação e discussão de vídeos, filmes e de outras mídias, correlatos. 

 Desenvolvimento de simulações de situações organizacionais 

 Realização de pesquisa em grupos, em organizações reais, investigando a 
aplicação dos aspectos apresentados pelas teorias da administração, para ajuda 
na contextualização desses conhecimentos.  

 Utilização de textos complementares, de revistas especializadas.  
 

VI – AVALIAÇÃO  

 

Respeitando os critérios definidos pela IES, a atividade de avaliação deve ser considerada 

como mais um momento privilegiado de aprendizado, se incorporar o exercício adequado 

do feedback. 

 

Poderão ser realizadas avaliações individuais e também em grupos, propiciando o 

desenvolvimento das competências-chave “trabalho em equipe” e “comunicação e 

expressão”, uma vez que sejam formuladas por meio de questões adequadas para tanto.  

 

Também poderão ser efetuadas avaliações com consulta, desde que fomentem a 

capacidade de realizar pesquisas.  

 

Podem compor a atividade de avaliação: provas, exercícios em sala, dinâmicas de grupo, 

simulações, pesquisas extra-classe, relatórios de visitas técnicas, apresentação de 

seminários, e outros, desde que não colidam com os critérios da IES.   

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia básica 

SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 

2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2013. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. -Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 
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FRANCISCO FILHO, Geraldo; SILVA, Fabio Gomes da. Teorias da administração geral. 

1. ed. Campinas: Alínea, 2006  

 

Bibliografia virtual 

SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração. São Paulo: Pearson Education, 2008. 

CARAVANTES, Geraldo R., PANNO, Cláudia C. e KLOECKNER, Mônica C. 

Administração – teorias e processos. São Paulo: Pearson Education, 2004. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores. São Paulo: 

Pearson Education, 2006. 

 

Bibliografia complementar 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. Teoria geral de 

a administração. São Paulo: Cengage Learning, 2006. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria geral da administração – uma 

abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 2º semestre 

DISCIPLINA: Tecnologias da Informação 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 hs/aula.  

CARGA HORARIA SEMESTRAL: 60hs/aula 

 

 

I - EMENTA 

 

Esta disciplina trata da questão do papel da tecnologia da informação e dos sistemas de 

informação na empresa contemporânea. Trata, também, da sistemática do novo ambiente 

de negócios e o papel da tecnologia da informação como viabilizadora da transformação 

dos negócios e das organizações. Trata por fim, do entendimento da tecnologia como 

ferramenta para alavancar a produtividade das empresas. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Caberá a disciplina Tecnologia da Informação, fazer com que os alunos possam adquirir 

e/ou produzir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das atividades 

exigidas nas organizações que atuarão. Além disso, através das estratégias de trabalho e 

de avaliação, os alunos deverão ter a oportunidade de desenvolver as competências: 

 Conhecimento e aplicação de técnicas da tecnologia da informação no ambiente 
organizacional como ferramenta de apoio administrativo; 

 Capacidade de análise do ambiente tecnológico organizacional; 
 Resolução de problemas empresarias por meio de aplicativo 
 Utilização das ferramentas de TI para comunicação; 
 Identificação da TI como fator crítico de sucesso; 
 Orientação para processos; 
 Desenvolvimento pessoal; 
 Visão Sistêmica; 
 

III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Os objetivos da disciplina Tecnologia da Informação é levar aos alunos a compreender: 

 A terminologia usual de informática; 
 Identificar os elementos que constituem a Tecnologia da Informação; as 

implicações do uso das redes e seus elementos; de comunicações no mundo dos 
negócios além dos recursos computacionais utilizados na disseminação, interna e 
externa, da informação na organização: Internet, Intranet, Extranet; 

 A importância da informação para a organização e a questão da Segurança, da 
Confiabilidade, Compartilhamento e Disseminação da Informação através da TI; 

 Conhecer os principais tipos de Sistemas de Informação que atendam os diversos 
níveis hierárquicos e aplicabilidades no ambiente empresarial,  bem como os 
negócios virtuais de  E-commerce e E-business.  

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 –  Teoria - O sistema empresarial e seus subsistemas 

1.1 A organização como um sistema; 
1.2 Estruturação sistêmica da organização;  
1.3 Dados, Informações e Banco de Dados; 
1.4 Classificação de Sistemas; 

 

2  –  Fundamentos do uso de TI 
2.1 Periféricos e classificações; 
2.2 Hardware e Software; 
2.3 Sistemas de gerenciamento de Banco de dados 
2.4 Linguagens e ambientes de Programação; 
2.5 Telecomunicações, Redes LAN, MAN e WAN; 
2.6 Redes sem fio (wireless) 
2.7 Internet x Intranet x Extranet; 

 

3  – Os novos usos da TI nas organizações  

3.1 Sistemas de Apoio Gerencial: ST, SIG, SAD, SE 
3.2 Negócios pela Internet: E-Commerce e E-Business 
3.3 ERP – Enterprise Resource Planning 
3.4 CRM – Customer Relationship Management 
3.5 EIS – Executive Information System 
3.6 Qualidade e segurança da informação 
3.7 Segurança da Informação 

 

4 – Prática em laboratório: Planilha eletrônica MS Excel  
 

Conceitos básicos do Excel: 

 Inserindo dados qualitativos e quantitativos em planilhas eletrônicas  
 Formatação, configuração de páginas 
 Inserção de fórmulas. 
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 Trabalhando com funções. 
 Auto-formatação 
 Formatação condicional 

 

Funções: 

 Funções (HOJE, CONT-SE, MÁXIMO, MÍNIMO, MÉDIA, AUTOSOMA)  
 Funções lógicas (SE, SE(E, SE(OU...)) 
 Vinculando dados entre planilhas. 
 Funções de Procura e referência (PROCV, PROCH) 

 

Gráficos:  

 Realizando análise seletiva de dados através da construção de gráficos 
(utilização de Gráficos integrados com as disciplinas de Matemática e 
Contabilidade) 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

 Dividir as aulas em expositivas, com apoio de material selecionado na bibliografia 
sugerida, e prática em laboratório para utilização do MS-Excel.  

 As aulas em laboratório de informática poderão ser ministradas a cada 15 dias ou 
no período posterior a aula teórica dividindo a turma com RA´s pares e impares. 
Um professor poderá ser contratado a cada 75 alunos matriculados para a aula 
prática em laboratório. 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela IES.  
 As avaliações deverão ser através de prova escrita e/ou trabalhos individuais ou 

em grupo, sempre envolvendo os assuntos voltados a aplicação da Tecnologia da 
Informação na gestão das organizações. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

7.1. Bibliografia Básica: Teoria: 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 

2ª. Edição.  São Paulo: Saraiva, 2007.  

STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação. São Paulo: Cengage Learning, 

2005.  

BOGHI, Cláudio. Sistemas de Informação: Um enfoque Dinâmico. São Paulo: Érica, 2002. 
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7.2. Bibliografia Complementar: Teoria: 

REZENDE, Denis Alcides e ABREU,Aline F. Tecnologia de Informação Integrada à 

Inteligência Empresarial: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informa;ao 

nas empresas. 5ª. edição. São Paulo: Atlas, 2008.  

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação. O uso consciente da tecnologia 

para o gerenciamento.  São Paulo: Saraiva,  2004.  

 

7.3. Bibliografia Básica: Prática: 

CANTALICE, Wagner. Excel do Básico ao Avançado. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.  

GONZALEZ, Karin Gizelle.  Microsoft Office System 2007 – Passo a Passo. São Paulo: 

Senac, 2007. 

CARLBERG, Conrad.  Administrando a Empresa com Excel. São Paulo: Pearson 

Education, 2003.  

 

7.4. Bibliografia Complementar: Prática: 

SURIANI, Rogério Massaro.  Excel 2007. São Paulo: Senac, 2007 

MORAZ, Eduardo. Treinamento Prático em Excel 2007.  Editora: Digerati Books, 2007.    

7.5. Bibliografia Virtual 

LAUDON, Kenneth C e LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. Pearson 

Capron, H. L. E Johnson, J. A. Introdução à Informática -  8ª Edição. Pearson 

 

PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Contabilidade Comercial 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90hs/aula 
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I – EMENTA 

 

A disciplina retrata os diversos métodos para apuração de estoques, e cálculo dos 

inventários (periódico e permanente – PEPS, UEPS e MPM), além das transações que 

impactam os estoques, custos e resultados com os clientes. Tais transações impactam os 

valores em estoque de mercadorias e o resultado com mercadorias (por meio da 

apuração do resultado com mercadorias). 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes competências: 
 Reunir conhecimentos teóricos e práticos para utilização e aplicação da 

contabilidade de modo a gerar informações com a qualidade necessária para 
atingir os requisitos dos diversos usuários. 

 Enfatizar a consciência ética e a responsabilidade social da contabilidade. 
 Conceituar, classificar e contabilizar fatos contábeis envolvendo as diversas 

operações com mercadorias desenvolvidas nas organizações. 
 Mostrar a Apuração do Resultado do Exercício e as deduções da Receita Bruta nas 

operações comerciais e a elaboração simplificada da Demonstração do Resultado 
do Exercício. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os alunos a desenvolver técnicas de contabilização dos fatos contábeis, 

destacando as operações comerciais e apresentação das respectivas informações através 

das demonstrações contábeis. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1. Operações com Mercadorias 
4.1.1 Resultado bruto com mercadorias (RCM) 
4.1.2 Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) 
4.1.3 Inventário Periódico  
4.1.4 Inventário Permanente 

4.1.4.1 Atribuição de preços aos inventários (PEPS/UEPS/MPM) 
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4.1.5 Contabilização de fatos que alteram os valores de compras e vendas: 
devoluções, abatimentos, descontos comerciais, gastos com transporte, etc. 

4.1.6 Orientações em relação ao CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) 
 

V – ESTATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.1 Aulas expositivas 
5.2 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.3 Exercícios em classe e extraclasse 
5.4 Pesquisas extraclasse 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

6.1 Provas escritas 
6.2 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse 
6.3 Participações em questionamentos e debates 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

introdutória (Livro texto). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2010.  

 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

introdutória (Livro de exercícios). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial. 9a ed., São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

 

FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Manual 

de contabilidade societária. 2a ed., São Paulo: Atlas, 2013. 
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MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

 

SZUSTER, Fernanda Rechtman et al. Contabilidade geral. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 
PADOVEZI, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória e 
intermediária. Texto e exercícios. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 
www.cpc.org.br  

 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 16  (R1) –  Estoques.  
 

 

http://www.cpc.org.br/
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PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 3º semestre 
DISCIPLINA: Contabilidade Empresarial 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/ aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 
 
 

I – EMENTA  

 

A disciplina de Contabilidade Empresarial foca os estudos em problemas contábeis 

específicos das atividades empresariais, como os Devedores Duvidosos e Devedores 

Insolváveis, para isso utilizando a conta de Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação 

Duvidosa, seu cálculo e tratamento contábil. Além disso, a disciplina trata das Operações 

Financeiras comumente realizadas pelas empresas, tais como, Desconto de Duplicatas, 

Aplicações Financeiras e Financiamentos de curto e longo prazo, com taxas pré e pós-

fixadas e em moeda estrangeira, identificando e contabilizando os efeitos financeiros no 

patrimônio e seu resultado. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes competências: 

 

 Reunir conhecimentos teóricos e práticos para utilização e aplicação da 
contabilidade de modo a gerar informações com a qualidade necessária para 
atingir os requisitos dos diversos usuários. 

 Enfatizar a consciência ética e a responsabilidade social da contabilidade 
 Conceituar, classificar e contabilizar problemas contábeis diversos desenvolvidos 

nas organizações.  
 Introduzir o conhecimento dos principais aspectos do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração de Resultados do Exercício.  
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os alunos a desenvolver técnicas de contabilização dos problemas contábeis 

diversos e apresentação das respectivas informações através das demonstrações 

contábeis. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

4.1 Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa 
4.1.1 Problema contábil. 
4.1.2 Cálculo da Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa 
4.1.3 Natureza da conta Perda Estimada. 

 

4.2 Operações Financeiras 

4.2.1 Desconto de Duplicatas 
4.2.2 Aplicações Financeiras 
4.2.3 Financiamentos Prefixados 
4.2.4 Financiamentos Pós-fixados 
4.2.5 Financiamentos em Moeda Estrangeira 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.5 Aulas expositivas 
5.6 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.7 Exercícios em classe e extraclasse 
5.8 Pesquisas extraclasse 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.4 Provas escritas 
6.5 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse 
6.6 Participações em questionamentos 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica: 

 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

introdutória (Livro texto). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2010.  
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FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

introdutória (Livro de exercícios). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial. 9a ed., São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Virtual 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso aos CPC’s 

Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos CPC’s. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 10a ed., São Paulo: Atlas, 2009. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade intermediária. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil.  9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

SANTOS, José Luiz et al. Manual de práticas contábeis: aspectos societários e 

tributários. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

SZUSTER, Fernanda Rechtman et al. Contabilidade geral. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

 

http://www.cpc.org.br/
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PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 3º Semestre 
DISCIPLINA: Contabilidade Tributária 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 
 
 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina visa aplicar a legislação tributária às funções contábeis. Trata da análise 

das características jurídicas e contábeis dos tributos indiretos, destacando a estrutura 

conceitual do ICMS com enfoque nas alíquotas internas e interestaduais, das principais 

regras aplicadas ao IPI e ISS e no registro contábil desses tributos. Examina, ainda, a 

complexa legislação que disciplina a cobrança das contribuições para o PIS/PASEP e da 

COFINS diferenciando os métodos existentes: cumulativo e não-cumulativo e a integração 

destes métodos na opção para a tributação sobre o lucro da empresa.  Trata, ainda, da 

contabilização dos tributos e seus reflexos nos resultados da empresa. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento 

das seguintes competências: 

 

 Desenvolver conhecimentos científicos e técnicos necessários para incrementar a 
eficiência e criatividade no desempenho de atribuições voltadas ao adimplemento 
eficaz dos encargos tributários. 

 Verificar a legislação pertinente  sobre a elaboração de um planejamento fiscal 
voltado à redução do ônus tributário. 

  Conhecer a legislação em vigor e introduzir a necessidade de acompanhar as 
alterações posteriores. 

 Expor noções fundamentais de contabilidade e de legislação tributária e a forma 
prática de aplicá-las na atividade empresarial. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes à compreensão da legislação fiscal e tributária em nível federal, 

estadual e municipal, à aplicação dos procedimentos técnicos adequados ao cálculo e 

contabilização dos impostos de acordo com a legislação em vigor. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 Escrituração fiscal e contabilização dos impostos indiretos: IPI, ICMS, ISS 

4.1.1 Fundamentos legais 
4.1.2 Análise tributária das principais operações industriais, negócios mercantis e 

prestação de serviço 
4.1.3 Apuração e contabilização do IPI 
4.1.4 Apuração e contabilização do ICMS 
4.1.5 Apuração e contabilização do ISS. 

 

4.2 PIS/PASEP  

4.2.1 Incidência do PIS 
4.2.2 Modalidade de apuração e recolhimento: Cumulativa e Não Cumulativa. 

 

4.3 COFINS 
4.3.1 Incidência da COFINS 
4.3.2 Modalidade de apuração e recolhimento: Cumulativa e Não Cumulativa. 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.9 Aulas expositivas. 
5.10 Exercícios de fixação individuais e em grupo. 
5.11 Exercícios em classe e extraclasse. 
5.12 Pesquisas extraclasse. 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.7 Provas escrita. 
6.8 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse. 
6.9 Participações em questionamentos e debates. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 
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CHAVES, Francisco Coutinho; MUNIZ, Érika Gadêlha. Contabilidade tributária na 

prática. 1ª. ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade tributária. 3a ed., São Paulo: Saraiva, 

2009. 

 

PEGAS, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 7a ed., Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

BORGES, Humberto Bonavides.  Planejamento tributário – IPI, ICMS, ISS e IR. 12ª.  

ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo et al. Contabilidade tributária. 12a ed., São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

PERES JUNIOR, José Hernandez et al. Manual de contabilidade tributária. 11ª. ed., 

São Paulo: Atlas, 2012. 

 

REIS, Luciano Gomes dos; GALLO, Mauro Fernando; PEREIRA, Carlos Alberto. Manual 

de contabilização de tributos e contribuições sociais. 2ª. ed. , São Paulo: Atlas, 2012. 

 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho. Contabilidade 
tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados da empresa. 1ª. ed., 
São Paulo: Atlas, 2010. 
 



 119 

PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 3º semestre 

DISCIPLINA: Geopolítica, Regionalização e Integração  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina trata da visão contemporânea da geopolítica, regionalização e integração, 

das macro políticas e das novas fronteiras internacionais. Aborda as novas interações e 

tendências econômicas dos países no cenário global. Trata também da compreensão do 

advento da regionalização e integração de mercados. Analisa a tendência do fim das 

fronteiras físicas para os produtos e os fatores de produção.  

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Contribuir para o desenvolvimento das competências requeridas dos alunos, para que 

possam bem exercer o papel, conforme definidas no Projeto Pedagógico dos Cursos, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Saber compreender as novas interações e tendências dos países no cenário global, isto é, 

compreender o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os 

Estados Nacionais (a nova ordem geopolítica mundial). Saber analisar as principais 

questões políticas da atualidade, explicar as motivações dos conflitos internacionais e o 

papel das entidades supranacionais.  

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Geopolítica 

1.1. As relações entre Sociedade, Espaço e Poder. 

1.2. Estado e Território. 

1.3. Geografia Política e Geopolítica. 

 

2. A evolução do pensamento em Geopolítica 

2.1. Clássica 

2.2. Contemporânea 

 

3. As fronteiras nacionais e internacionais, a guerra e a paz de acordo com a  

    geopolítica, o poder central e o poder local, as políticas territoriais. 

 

4. Políticas territoriais no Brasil 

 

5. Regionalização e integração 
5.1. Definição e objetivos da integração econômica 
5.2. Etapas do processo de integração econômica 
5.3. Uniões aduaneiras e áreas de livre comércio 
5.4. Uniões aduaneiras que desviam comércio 
5.5. Benefícios dinâmicos obtidos das uniões aduaneiras 
5.6. Teoria clássica da integração econômica 
5.7. Os modelos de segunda geração 
5.8. Teoria das uniões aduaneiras na década de 60 
5.9. A nova teoria do comércio internacional e a integração econômica 
5.10. Regionalismo versus multilateralismo 
5.11. Algumas experiências de integração: as experiências do regionalismo aberto 
5.11.1. O caso do Mercosul. 

5.11.2. O caso da União Europeia. 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

Para atingir os propósitos da disciplina, serão desenvolvidas aulas expositivas dialogadas. 

Serão privilegiados, ainda, os debates, trabalhos intra e extra-classe individuais e/ou em 

equipe, seminários, leitura dirigida de textos e artigos selecionados, elaboração e 
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apresentação de resumos de matérias publicadas em revistas e jornais especializados 

sobre o conteúdo programático e outras atividades que busquem desenvolver as 

competências e habilidades apontadas nos objetivos gerais e específicos. 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

O processo formal de avaliação do aprendizado compreende duas avaliações bimestrais, 
sendo que as notas destas avaliações poderão ser compostas por notas de provas, 
trabalhos intra e extraclasse, participação em sala de aula, elaboração dirigida de 
exercícios e outros meios semelhantes. A avaliação de seminários, quando utilizados, 
deverá ser realizada individual e explicitamente – com ampla comunicação ao avaliado –, 
focando sua fluência verbal, argumentação na exposição dos assuntos, respostas às 
perguntas eventualmente formuladas durante ou após a apresentação, postura diante das 
dificuldades encontradas e liderança individual no processo de execução do seminário. De 
fundamental importância para o desenvolvimento das competências e habilidades, a 
avaliação do aprendizado deve ser executada em todos os momentos, em cada atividade 
intra e extraclasse, privilegiando a formação integral do aluno. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

VESENTINI, J. W. Novas geopolíticas. São Paulo: Editora Contexto, 2011. 

 

CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Ed. Xamã, 1996. 

 

DINIZ, E. Globalização, estado e desenvolvimento: São Paulo: FGV. 

 

Bibliografia Virtual: 

 

BARBOSA, A. F. O mundo globalizado. São Paulo: Contexto, 2003. 

 

GHOSE, A. K.; MAJID, N.; CHRISTOPH, E. Emprego: um desafio global. Curitiba: 

IBPEX, 2010. 

 

KRUGMAN, P.; OBSTFELD, M. Economia internacional. São Paulo: Pearson, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ABEL, A. B.; BERNANKE, B. S.; CROUSHORE, D. Macroeconomia. Virtual/Pearson. 

 

HOBSBAWN, E.J. A era das revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

MOCHÓN, F. Princípios de economia. São Paulo: Virtual / Pearson. 

 

SEGRE, G. (ORG.). Manual prático de comércio exterior. São Paulo: Editora Atlas, 

2010. 

 

TEBCHIRANI, F. R. Princípios de economia: micro e macro. Virtual/Pearson. 
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PLANO DE ENSINO 

 

  

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE:  3º semestre 

DISCIPLINA: Instituições de Direito 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 

 I - EMENTA 

  

A disciplina apresenta uma introdução ao Direito, permeando os diversos ramos como 
Direito Constitucional, Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Administrativo, de 
forma a demonstrar que as organizações e os cidadãos estão inseridos em um sistema 
normativo que deve ser respeitado, constituindo-se em uma ameaça e ao mesmo tempo 
em uma oportunidade. 
  

II – OBJETIVOS GERAIS 

  

Contribuir para o desenvolvimento das competências requeridas dos alunos, para que possam 

exercer o papel de contador, conforme definidas no Projeto Pedagógico do Curso/PPC, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Graduação em Ciências Contábeis – 

Resolução CNE/CES 10/2004. 

 

  

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Saber sobre a estrutura e funcionamento do mundo do direito e sobre seus principais 
ramos. 
   

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

1.      Introdução ao Direito 

  

1.1. Conceito de Direito 
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1.2. Origem e finalidade do Direito 

1.3. Direito subjetivo e direito objetivo 

1.4. Direito e Moral 

1.5. Ramos do  Direito 

1.6. Fontes do Direito 

1.7. A lei: elementos, hierarquia, vigência, cessação da obrigatoriedade, retroatividade. 

1.8. Do processo legislativo 

  

2. Direito Constitucional 

  

2.1. Noções Introdutórias 

2.1.1. Conceito 

2.1.2. Constituição 

2.1.3. Poder Constituinte 

2.1.4. Espécies de Constituição 

2.1.5. Controle da constitucionalidade das leis 

 

2.2. Da organização nacional 

 

2.3 Dos direitos e deveres individuais e coletivos 

  

3. Direito Civil 

  

3.1.Da validade dos atos jurídicos 

  

3.2. Responsabilidade Civil e Ato Ilícito 

3.2.1. Conceito e requisitos. 

3.2.2. Responsabilidade objetiva e subjetiva 

3.2.3. Responsabilidade civil e penal. 

3.2.4. Reparação do dano. 
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3.2.4.1. Dano material e moral. 

  

3.3. Contratos 

3.3.1. Garantias Contratuais 

3.3.2. Confissão de Dívida 

3.3.3. Teoria da Imprevisão 

  

4. Código de Defesa do Consumidor 

  

4.1. Conceito de Consumidor 

4.2. Conceito de Fornecedor 

4.3. Política Nacional de Consumo 

4.4. Direitos Básicos do Consumidor 

4.5. Práticas Comerciais 

4.6. Da Proteção Contratual 

  

5. Direito Administrativo 

  

5.1. Conceito 

5.2 Dos atos administrativos (atributos, requisitos, poderes e deveres do administrador 

público). 

5.3. Atos administrativos vinculados e discricionários 

5.4. Contratos administrativos 

5.5 Licitação 

  

  

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

  

.    As aulas deverão ser, predominantemente, expositivas, com apoio de material de leitura 

constante da bibliografia recomendada. 

Apresentação de trabalhos pelos alunos 
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VI – AVALIAÇÃO 

  

·        Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela IES. 

·        Todas avaliações deverão ser consideradas como "mais uma" oportunidade de 

aprendizagem, motivo pelo qual serão incentivadas a provas com consulta a materiais 

escritos, desde que as questões formuladas sejam instigadoras de pesquisas. 

·        Visando estimular os trabalhos em equipe, deverão ser realizadas provas em grupo, desde 

que as questões formuladas sejam apropriadas para discussão em grupo. 

  

VII. Bibliografia 

  

Bibliografia Básica 

  

DOWER, Nélson Godoy Bassil. Instituições de direito público e privado. 13ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2005. 

  

FÜHRER, Maximilianus C. A.; MILARÉ, Édis. Manual de direito público e privado. 18ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

  

SILVA, Roberto Baptista Dias da. Manual de direito constitucional. 1ª ed. São Paulo: Editora 

Manole, 2007 

  

Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível para 

downloadwww.planalto.gov.br (caminho: legislação>constituição>constituicao1988). 

  

Bibliografia Virtual 

  

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Teoria Geral do Estado. 3ª ed.São Paulo: Editora Manole, 2010 

  

AMORIM, José Roberto Neves, HORVATH, Miriam Vasconcelos Fiaux. Direito administrativo. 1ª 

ed.São Paulo: Editora Manole, 2010 

http://www.planalto.gov.br/
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JUNIOR, Ecio Perin. A globalização e o direito do consumidor: aspectos relevantes sobre a 

harmonização legislativa dentro dos mercados regionais. 1ª ed. São Paulo: Editora Manole, 

2003 

  

LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos. 1ª ed.São Paulo: Editora Manole, 

2005 

  

SILVA, Roberto Baptista Dias da. Manual de direito constitucional. 1ª ed. São Paulo: Editora 

Manole, 2007 

  

SOUZA, Sergio Iglesias Nunes de. Responsabilidade Civil: por danos a personalidade. 1ª ed. São 

Paulo: Editora Manole, 2002 

  

Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível para 

downloadwww.planalto.gov.br (caminho: legislação>constituição>constituicao1988). 

  

Bibliografia Complementar 

  

BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do consumidor. 7ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 2011. 

  

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 46ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2013. 

  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2012. 

  

  

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 3º semestre 

DISCIPLINA: Matemática 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina trata dos conteúdos básicos da ciência Matemática, que compõem o 

núcleo de conceitos essenciais para o entendimento, interpretação e análise de 

fenômenos quantitativos, modelizáveis por meio de expressões gráficas e algébricas. 

Dessa forma, começando com o estudo dos conjuntos numéricos, das grandezas 

(variáveis) e das operações algébricas, esta disciplina contempla o trabalho com sistemas 

lineares, com funções lineares e quadráticas, bem como suas representações gráficas.  

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Contribuir para o desenvolvimento das competências requeridas dos alunos, para que 

possam exercer o papel de contador, conforme definidas no Projeto Pedagógico do 

Curso/PPC, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Graduação 

em Ciências Contábeis – Resolução CNE/CES 10/2004. 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Saber operar funções matemáticas básicas e, com isso, desenvolver o raciocínio 

matemático e, por conseguinte, o raciocínio lógico. Saber utilizar ferramentas tecnológicas 
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(computadores e calculadoras) como facilitadores do trabalho matemático. Saber construir 

e interpretar gráficos, além de analisar criticamente os resultados com base no contexto 

dos problemas. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 – Conjuntos numéricos: propriedades, operações e representações. 

2 – Expressões Algébricas: operações, valor numérico, resolução de problemas. 

3 – Variáveis e parâmetros. 

4 – Função do 1º grau: representação algébrica e gráfica. 

5 – Função do 2º grau: representação algébrica e gráfica. 

6 – Sistema de equações: estudo algébrico e representação gráfica de duas funções no 

mesmo plano cartesiano. 

 

V – ESTATÉGIA DE TRABALHO 

 

Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas de resolução de exercícios e aulas de 

aplicação de tecnologias específicas, tais como o uso de calculadoras e de planilhas 

eletrônicas. Elaboração de trabalhos cooperativos e/ou colaborativos em grupos. 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

O processo formal de avaliação do ensino e aprendizado é composto por duas avaliações 

bimestrais sob a responsabilidade direta do professor. 

As avaliações serão, na medida do possível, bastante abrangentes e completas, 

procurando levar em conta toda a produção e evolução do aluno. 

Para balizar o desenvolvimento das competências e habilidades desenvolvidas ao longo 

do curso, a avaliação do aprendizado deve ser executada em todos os momentos, de 

forma continuada, privilegiando a formação integral do aluno.  

 

VII – BIBLIOGRAFIA 
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Básica: 

BONORA Jr., D. et al. Matemática – complementos e aplicações nas áreas de Ciências 

Contábeis, Administração e Economia. 4ª ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

SILVA, F. C. M.; ABRÃO, M. Matemática básica para decisões administrativas. 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

SILVA, S. M. et al. Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Complementar: 

DEGENSZAIN, D. Matemática. Vol. Único, ensino médio, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

DEMANA, F. D. et al. Pré-Cálculo. São Paulo: Pearson – Addison Wesley, 2009. 

LEITE, A. Aplicações da matemática: administração, economia e ciências contábeis. São 

Paulo: Cengage Learning, 2008. 

MUROLO, A.; BONETTO, G. Matemática aplicada à administração, economia e 

contabilidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.  

SILVA, S. M. et al. Matemática para os cursos de Economia, Administração e Ciências 

Contábeis. Vol. 1, 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Virtual: 

DEMANA, F. D.; WAITS, B. K.; FOLEY, G. D. e KENNEDY, D. Pré-Cálculo. 2ª Ed. São 

Paulo: Pearson, 2013. 

JACQUES, I. Matemática para Economia e Administração. 6ª Ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 

MONAFINI, F. C. (org.) Matemática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.  

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 4° Semestre 
DISCIPLINA: Contabilidade de Custos 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 
 

I – EMENTA  
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Esta disciplina trata da questão da formulação dos conceitos 

básicos de contabilidade de custos,custos para avaliação de 

estoques, a importância dos rateios e elaboração e interpretar e 

custeio de absorção. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento 

das seguintes competências: 

 

 Conduzir o estudo da Contabilidade de Custos como um centro processador de 
dados e preparador de informações gerenciais para os diversos níveis de decisão, 
controle e planejamento das organizações. 

 Propiciar a escolha de novas alternativas para a capacitação em planejamento, 
controle e análise de custos. 

 Reunir conhecimentos teóricos e práticos para utilização e aplicação da 
Contabilidade de Custos de modo a gerar informações com a qualidade necessária 
para atingir os requisitos dos diversos usuários. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes a elaborar, analisar e interpretar os sistemas de custeio, 

utilizar a Contabilidade de Custos como instrumento para fins gerenciais e produzir 

informações para subsidiar a Administração nos processos de planejamento, 

controle e decisões. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.2 Conceitos básicos 

4.1.1. Origem e funções da Contabilidade de Custos 

4.1.2 Terminologia básica 
4.1.3 Classificação, nomenclatura e princípios aplicados a custos 
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4.2 Custos para avaliação de estoques 

4.2.1 Esquema básico de contabilidade de custo 
4.2.2 Departamentalização 
4.2.3 Critérios de rateio dos custos indiretos 
4.2.4 Aplicação de custos indiretos de fabricação 
4.2.5 Materiais diretos 
4.2.6 Mão-de-obra direta 
4.2.7 Custo por ordem e custo por processo 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.13 Aulas expositivas 
5.14 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.15 Exercícios em classe e extra-classe 
5.16 Pesquisas extra-classe 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.10 Provas escritas 
6.11 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
6.12 Participações em questionamentos e debates 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9a ed., 9º tiragem, São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos – livro de exercícios. 9a ed., 5º tiragem, São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

HORNGREN, Charles T., DATAR, Srkant M. & FOSTER, George. Contabilidade de 

custos – volume 1. 11o edição, São Paulo: Pearson, 2010. 
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Bibliografia Complementar 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabildade de Custos. 4º ed.,São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

HORNGREN, Charles T., DATAR, Srkant M. & FOSTER, George. Contabilidade de 

custos – volume 2, 11o edição, Pearson, 2010. 

 

MEGLIORINI, Evandir. Custos – Analise e Gestão. Pearson, 2010. 

 

NEVES, Silvério das & VISCECONTI, Paulo E.V. Contabilidade de custos, 8º edição, 

São Paulo: Frase, 2008. 

 

STARK, José Antonio. Contabilidade de custos, 1º edição. Pearson, 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 4° Semestre 

DISCIPLINA: Contabilidade Intermediária 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90hs/aula 

 

 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata da questão da ordem do balanço patrimonial e de demonstrativo de 

resultado, seus grupos e definições de contas, levando em consideração CPCs.  

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento 

das seguintes competências: 

 

Interpretar a importância dos grupos e subgrupos do balanço patrimonial 

Intender as mudanças de algumas contas, conforme CPC 

Preparar o balanço patrimonial para fins de publicação 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desenvolver com o estudante a compreensão do demonstrativo balanço patrimonial, 

auxiliando na análise, gerência e decisão e os conhecimentos técnicos para a elaboração 
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e apresentação das demonstrações contábeis de acordo com a legislação societária 

vigente. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Ativo 

Ativo Circulante  

Ativo não Circulante 

Ativo não Circulante – Realizável a Longo Prazo 

Ativo não Circulante – Investimento 

Ativo não Circulante – Imobilizado 

Ativo Não Circulante – Intangível 

Analise da estrutura pela lei 6404/76 e a lei em vigência 

 

Passivo 

Passivo Circulante 

Passivo Não Circulante 

Patrimônio Líquido 

Diferença entre reservas x provisões 

Ajuste patrimonial 

Diferença da estrutura pela lei 6404/76 e a lei em vigência 

 

 

Demonstrativo de Resultado do Exercício 

Contas redutoras de vendas 

Diferença de desconto condicional e incondicional 

Conceito e ordem das outras receitas e despesas operacionais 

Impostos sobre resultado 
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Diferença de DRE e DRA 

Diferença da estrutura pela lei 6404/76 e a lei em vigência 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

Aulas expositivas 

Exercícios de fixação individuais e em grupo 

Exercícios em classe e extra-classe 

Pesquisas extra-classe 

Os exercício, em classe, ocorrerão em datas não fixadas, privilegiando a presença em 

sala de aula. 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

Provas escritas 

Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 

Participações em questionamentos e debates 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica: 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens & SANTOS, 

Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade Societária, São Paulo: Atlas,2010. 

 

- MARION. José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15a ed., São Paulo: Atlas, 2009. 

 

- MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica – Edição revisada, São Paulo: Pearson: 

2010. 



 137 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária. 3a ed., São Paulo: Atlas, 

2010.  

 

BRAGA, Hugo Rocha; ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Mudanças Contábeis na Lei 

Societária. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MARION. José Carlos. Contabilidade Empresarial – Livro de Exercício. 7a ed., São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada. 2º ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

SANTOS, José Luiz; SCHMIDT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves. Demonstrações 

contábeis das companhias abertas. 1a ed., São Paulo:Atlas, 2006. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Direito Tributário 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

A presente disciplina trata das espécies de tributos, da competência tributária dos entes 

federativos e dos princípios do Direito Tributário. Ainda, trata da obrigação e do crédito tributário e 

da Administração Tributária. Por fim, abrange o estudo das infrações e ilícitos tributários. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

- Levar ao conhecimento dos alunos os tributos existentes na realidade brasileira, a 
competência para criá-los e administrá-los e as consequências trazidas pela má gestão 
tributária. Assim o enfoque é proporcionar ao aluno condições para que conduza um 
planejamento tributário no desenvolvimento de suas atividades profissionais. 
 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Apresentar ao estudante os conhecimentos técnicos necessários para identificar 
oportunidades e riscos na gestão tributária das empresas. O docente deverá, portanto, 
proporcionar condições para que o aluno possa distinguir os diferentes tipos de tributos e 
identificar os elementos que compõem a regra matriz de incidência tributária;  identificar os 
princípios norteadores do Direito Tributário; classificar a competência dos entes do Poder 
Público na criação e administração dos tributos;  conhecer aspectos gerais acerca da 
obrigação tributária, do crédito tributário e as consequências advindas de infrações à 
legislação fiscal. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.2. Direito Tributário 

4.2.1. Direito Financeiro e Direito Tributário 
4.2.2. Conceito de Direito Tributário 
4.2.3. Tributos 

4.2.3.1. Conceito de Tributos 
4.2.3.2. Espécies tributárias 

4.2.3.2.1. Impostos 
4.2.3.2.2. Taxas 
4.2.3.2.3. Empréstimos Compulsórios 
4.2.3.2.4. Contribuições 

 

4.3. Competência Tributária 

4.3.1. Conceito 
4.3.2. Classificação da competência tributária 

4.4. Legislação Tributária 
4.4.1. Princípios do Direito Tributário 

4.5. Obrigação Tributária 

4.5.1. Definição 
4.5.2. Obrigação Tributária Principal e Acessória 
4.5.3. Hipótese de Incidência 

4.5.3.1. Conceito 
4.5.3.2. Aspectos 

4.5.4. Fato gerador 
4.5.5. Responsabilidade Tributária 

4.5.5.1. Por substituição 
4.5.5.2. Por sucessão 
4.5.5.3. Solidária 

4.6. Crédito Tributário 
4.6.1. Constituição do Crédito Tributário 
4.6.2. Lançamento 
4.6.3. Suspensão do crédito tributário 
4.6.4. Extinção do crédito tributário 
4.6.5. Exclusão do crédito tributário 

4.7. Administração Tributária 

4.7.1. Fiscalização 
4.7.2. Dívida Ativa 
4.7.3. Certidões Negativas 

4.8. Infrações e Ilícitos Tributários 
4.8.1. Infrações e Ilícitos de natureza civil, administrativa e penal 
4.8.2. Elisão x Evasão 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

- Aulas expositivas 
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- Exercícios para fixação do conteúdo, individuais e em grupo, em classe e extra-
classe. 

- Pesquisas extra-classe. 
- Discussões de estudos de caso relacionados à disciplina. 

 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

- Provas escritas 
- Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe. 
- Participações em questionamentos e debates. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

FABRETTI, Dilene Ramos; FABRETTI, Láudio Camargo. Direito tributário para os cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. 8. ed. São Paulo : Atlas, 2011. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Direito tributário aplicado: impostos e contribuições das 

empresas. 3. ed. São Paulo : Atlas, 2012. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Manual de Direito Tributário. 12. ed., São Paulo: Atlas, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

 

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 23. ed., São Paulo, Atlas, 2012. 

 

CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito tributário - Sinopses jurídicas V. 16. 15. ed. São Paulo : 

Saraiva, 2012. 

 

FÜHRER, M. R. E.; FÜHRER, M. C. A. Resumo de direito tributário. 23. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. 

 

ICHIHARA, Yoshiaki. Direito Tributário. 17. ed., São Paulo, Atlas, 2011. 
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JUNQUEIRA, Helena Marques. Direito tributário – v. 19. São Paulo: Atlas, 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Matemática Financeira 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 hs/aula. 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 

 

 

I- EMENTA 

 

Esta disciplina trata das ferramentas quantitativas aplicadas ao setor financeiro, no que se 

refere aos cálculos de juros simples e compostos, bem como aos cálculos de descontos. 

Contempla ainda as principais operações financeiras, tais como o financiamento, a 

capitalização e os empréstimos. De caráter essencialmente aplicado, esta disciplina tem o 

seu foco em resolução de problemas práticos ligados às operações financeiras comuns. 

Além da questão prática, há uma preocupação em desenvolver e aprimorar os conceitos 

pertinentes às operações que envolvem a cobrança de juros. 

 

II – OBJETIVO GERAL 

 

A disciplina de Matemática Financeira deverá criar condições para que os alunos possam 

adquirir e produzir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das 

capacidades de identificar, analisar, interpretar e solucionar problemas. 

 

Por meio de estratégias de trabalho e de avaliação, deverão ser criadas oportunidades 

para que os alunos desenvolvam ainda as capacidades de trabalho em equipe, raciocínio 

crítico, aplicação e contextualização dos conhecimentos. 

 

III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Desenvolver o raciocínio lógico e o raciocínio crítico/estratégico na resolução de 

situações-problema envolvendo os juros simples e compostos. Operar com ferramentas 

tecnológicas, principalmente calculadoras e planilhas eletrônicas, na resolução de 

problemas contextualizados da disciplina. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 – Introdução à Matemática Financeira 

 

1.1 - Porcentagem. 
1.2 – Conceitos básicos de capital, juro, taxa, prazo, montante. 
 

2– Capitalização Simples 

 

2.1- Juros simples utilizando o prazo exato e o prazo comercial. 

2.2– Desconto Simples 

 

3– Capitalização Composta 

 

3.1 – Juro e Montante compostos 

3.2 – Desconto composto 

3.3 – Taxas equivalentes, efetivas, nominais e proporcionais. 

3.4 – Equivalência composta de capitais 
 

4- Rendas  

 

4.1- Financiamento 

4.2- Capitalização 

 

5- Empréstimos 
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5.1- SAC 

5.2- Sistema Francês (Price) 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

 As aulas serão expositivas devendo conter como regra geral amplo período reservado 
para exercícios, por parte dos alunos, das técnicas e ferramentas apresentadas. 

 

 Será dada ênfase ao trabalho com ferramentas tecnológicas, em especial à 
calculadora HP-12C. 

 

VI– AVALIAÇÃO 

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação e aprovação definidos pela IES, 
procurando sempre entender a avaliação como mais uma oportunidade de 
aprendizado, e de desenvolvimento das competências. 

 Em todas as avaliações deve-se ter em mente a necessidade do aluno integrar a 
disciplina com a Administração, usando-se problemas de aplicação prática. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

CAMPOS, C. R. Matemática Financeira - Série Economia de Bolso. São Paulo: LCTE, 

2010. 

 

PUCCINI, A. L. Matemática Financeira – objetiva e aplicada. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

 

SAMANEZ, C. P. Matemática Financeira. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

 

 

Bibliografia Virtual: 
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CASTANHEIRA, C. P. Noções Básicas de Matemática Comercial e Financeira. São 

Paulo: IBPEX, 2008 

 

CASTANHEIRA, C. P.; MACEDO, L. R. D. Matemática Financeira Aplicada. São Paulo: 

IBPEX, 2008. 

 

GIMENES, C. M. Matemática Financeira com HP 12C e Excel. São Paulo: Pearson, 

2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas aplicações. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

BISPO, D.; LEAL, F.; NERES, H. Matemática financeira com uso da HP 12C. Goiânia: 

Editora da PUC de Goiás, 2012. 

 

BRANCO, A. C. C. Matemática Financeira Aplicada – método algébrico, HP-12C, 

Microsoft Excel. São Paulo: Pioneira Yhomson Learning, 2002. 

 

FARO, C. Fundamentos da Matemática Financeira – uma introdução ao cálculo 

financeiro e à análise de investimento de risco. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática Financeira. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Mercado Financeiro e de Capitais 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina trata de esclarecer o contexto do mercado financeiro e suas subdivisões, 

os produtos financeiros e suas práticas no mercado brasileiro e aplicações no mercado de 

capitais e o impacto do mercado de captais na captação de recursos na empresa. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Demonstrar aos alunos como é classificado os vários mercados que compõem o Sistema 

Financeiro Nacional e auxiliar ao entendimento dos diferentes produtos financeiros. 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Esclarecer como surge a ciranda financeira, através da união do mercado monetário, de 

crédito, câmbio e de capitais. 

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1.  Políticas Econômicas           

1.1    Política Monetária   

         1.2    Política Fiscal  

         1.3    Política Cambial 

         1.4    Impacto da política econômica na taxa de juros e na inflação 

 

2.      Sistema Financeiro Nacional - SFN 

2.1    Estrutura do SFN 

2.2      Subsistema Normativo- CMN, BACEN, CVM    

2.2    Entidades de apoio do SFN  

2.3      Caixa Econômica Federal 

2.4       Banco do Brasil 

2.5       Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

 

3.      Instituições Bancárias e não bancárias 

3.1 Lei dos Bancos Multiplos 

3.2 Operações dos bancos: operações bancárias ativas, passivas e acessórias 

3.3 Factoring 

3.4 Leasing 

3.5      Commercial Paper 

 

4.  Mercado de Capitais - acionário 

4.1 Mercado primário de ações 

4.2 Mercado secundário de ações 

4.3 Tipos e formas de ações 

4.4      Rendimento das ações e risco 

4.5      Mercado de balcão 
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4.6 Indices de ações 

4.7      Mercado a vista 

 

5. Mercado de Capitais - de mercadorias e futuro 

5.1 Commodities  

5.2 Composição do Endividamento 

5.3 Imobilização do Patrimônio Líquido 

5.4     Derivativos 

     5.4.1   Mercado de opções 

     5.4.2   Mercado a termo 

     5.4.3    Hedge 

     5.4.4    Swaps 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

   1.   Aulas Expositivas 

2.   Debates e Questionamentos 

3.   Exercícios Individuais e em Grupo 

4.   Pesquisa Extra-classe  

 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

1.   Provas Escritas 
2.   Trabalhos Extra-classe 
3.   Participação em Questionamentos 
 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 
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 Bibliografia Básica: 

  

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro, São Paulo: Atlas, 9º edição, 2010. 

 

FURTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro – Produtos e Serviços Financeiros, 20º 

edição, São Paulo: Qualitymark,2010. 

 

KERR, Roberto Borges, Mercado Financeiro e de Capitais,São Paulo: Pearson, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ANDREZO, Andréa Fernandes & LIMA, Iran Siqueira. Mercado de Capitais – Aspectos 

históricos e conceituais, 3º edição, São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 

  

BRITO, Osias. Mercado Financeiro, 1º edição – 2º tiragem, São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

FARIA, Rogério Gomes de. Mercado Financeiro – Instrumentos & Operações, São 

Paulo: Pearson, 2003. 

 

LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Mercado de Capitais, 2º edição, São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais – Fundamentos e Técnicas, 5º edição, 

São Paulo: Atlas, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 4º semestre 
DISCIPLINA: Planejamento Contábil Tributário 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 
 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina visa a aplicação da legislação tributária às funções contábeis. Trata da 

apresentação dos aspectos básicos da legislação do Imposto de Renda e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido fazendo uma análise detalhada da melhor forma de 

tributação voltada a uma redução legal do ônus tributário empresarial. Examina as formas 

de tributação pelo Lucro Arbitrado, Lucro Presumido e Lucro Real a fim de que, através de 

um planejamento tributário, a empresa possa decidir qual será a mais vantajosa. Trata, 

também, do funcionamento do Simples Nacional, sistema utilizado como instrumento de 

tributação para microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento 

das seguintes competências: 

 

 Desenvolver conhecimentos científicos e técnicos necessários para incrementar a 
eficiência e criatividade no desempenho de atribuições voltadas ao adimplemento 
eficaz dos encargos tributários. 

 Verificar a legislação pertinente sobre a elaboração de um planejamento fiscal 
voltado à redução do ônus tributário. 

  Conhecer a legislação em vigor e introduzir a necessidade de acompanhar as 
alterações posteriores. 

 Expor noções fundamentais de contabilidade e de legislação tributária e a forma 
prática de aplicá-las na atividade empresarial. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes à compreensão da legislação fiscal e tributária em nível federal, 

estadual e municipal, à aplicação dos procedimentos técnicos adequados ao cálculo e 

contabilização dos impostos de acordo com a legislação em vigor. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.2 Planejamento Tributário 

4.2.1 Disposições Gerais 
4.2.2 Processo de planejamento tributário. 

 

 

4.3 Empresas Optantes pelo Simples 

4.3.1 Formalização da opção pelo Simples Nacional 
4.3.2 Tributos unificados no Simples Nacional 
4.3.3 Cálculo do Simples Nacional. 

 

4.4 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
4.4.1 Lucro Arbitrado 
4.4.2 Lucro Presumido 
4.4.3 Lucro Real. 

4.4.3.1 Lucro Real Trimestral. 
4.4.3.2 Lucro Real por Estimativa. 

 

4.5 Contribuição Social sobre o Lucro 
4.5.1 Pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido ou 

arbitrado e demais entidades dispensadas de escrituração contábil 
4.5.2 Empresas submetidas à apuração pelo lucro real trimestral 
4.5.3 Empresas optantes pelo pagamento mensal do IRPJ por estimativa. 

 

4.6 Juros sobre Capital Próprio 
4.6.1 Cálculo dos juros sobre capital próprio 
4.6.2 Limite de dedutibilidade 
4.6.3 Instrumento de planejamento tributário. 

 

4.7 Estudo sobre utilização do controle e da informação contábil no 
planejamento tributário 

4.7.1 Estudo comparativo entre o Simples, Lucro Real e Lucro Presumido. 
 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.17 Aulas expositivas 
5.18 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.19 Exercícios em classe e extra-classe 
5.20 Pesquisas extra-classe 
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VI – AVALIAÇÃO  

 

6.13 Provas escritas 
6.14 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
6.15 Participações em questionamentos e debates 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica: 

 

CHAVES, Francisco Coutinho; MUNIZ, Érika Gadêlha. Contabilidade tributária na 

prática. 1ª. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHI, Celso H. Imposto de Renda das empresas. 38a ed., São 

Paulo: IR Publicações Ltda., 2013. 

 

PEGAS, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 7a. ed., Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos Editora, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BORGES, Humberto Bonavides.  Planejamento tributário – IPI, ICMS, ISS e IR. 12ª.  

ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo et al. Contabilidade tributária. 12a ed., São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

NEVES, Silvério: VICECONTI, Paulo Eduardo. Curso prático de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 14
a. 

ed. São Paulo: Frase, 2009. 

 

PERES JUNIOR, José Hernandez et al. Manual de contabilidade tributária. 11ª. ed., 

São Paulo: Atlas, 2012. 
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REIS, Luciano Gomes dos; GALLO, Mauro Fernando; PEREIRA, Carlos Alberto. Manual 

de contabilização de tributos e contribuições sociais. 2ª. ed. , São Paulo: Atlas, 2012.  
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 4° Semestre 

DISCIPLINA: Relações Étnico-Raciais e Afro-Descendência 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 

 

 

I – EMENTA 

 

A partir da aprovação da Lei 10.639/2003, torna-se necessário a formação para uma prática 

educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnico-raciais no Brasil, abordando os 

seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo e relações raciais no Brasil (o mito da 

democracia racial); história da afrodescêndencia no Brasil; imagens, representações e 

estereótipos dos negros no Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações 

étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Caberá à disciplina Relações Étnico-Raciais e Afro- Descendência contribuir para: 

 a formação de uma consciência crítica em relação às questões étnico-raciais no Brasil; 

 o estudo das principais correntes teóricas brasileiras acerca do tema de africanidade e relações 
étnico-raciais; 

 uma futura prática pedagógica e profissional de promoção da igualdade racial na escola e na 
comunidade. 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Espera-se que o aluno seja capaz, através desta disciplina, de: 

 avaliar situações de conflitos inter-étnicos e promover ações que incentivem a igualdade e o 
respeito à diversidade no contexto escolar; 

 compreender a relevância do papel da escola na promoção da igualdade racial, envolvendo-se 
pessoalmente nesse projeto. 
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IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I – Relações Étnico-raciais no Brasil 

 

Raça, racismo, preconceito e discriminação. 

Etnia, etnicidade e etnocentrismo. 

O racismo científico e as idéias eugenistas no Brasil.  

O racismo à brasileira: o mito da democracia racial e o arco-íris brasileiro. 

A condição dos afro-descendentes na sociedade brasileira. 

Movimentos negros na luta contra o racismo: para uma nova condição afro-descendente.  

A especificidade das ações afirmativas. 

 

UNIDADE II – Africanidades e o anti-racismo no Brasil 

 

O Anti-racismo na Legislação Brasileira: da Constituição ao Estatuto da Igualdade Racial. 

Africanidades: alguns aspectos da História Africana dos Negros no Brasil. 

Heranças coloniais africanas e a formação de um país chamado Brasil. 

Diáspora, travessia dos escravizados e o constrangimento de seres humanos à condição de 

objetos. 

Resistência negra e o movimento abolicionista: acontecimentos antes e depois da Lei Áurea. 

 

 

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

Modalidade presencial:  

 

Aulas expositivas; 

Leitura e discussão dos textos; 
Estudo dirigido realizado em sala de aula ou extraclasse (individual e/ou em grupo); 

Aulas envolvendo atividades práticas; 
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Seminários; 

Projeção e análise de filmes e letras de músicas. 

 

Modalidade à distância:  

 

Videoaula; 

Chat; 

Fórum de discussão; 

Leitura e análise de textos. 

 

 

Sugestões para pesquisas e seminários: 

 

- Levantamento de dados do IBGE (Censos e PNAD) – desigualdades entre brancos e negros, de 

preferência dados recentes. 

- Comunidades Quilombolas no Brasil atual – são centenas de quilombos legalizados no Brasil, 

para pesquisar sua localização, forma de vida, cultura, processo de reconhecimento oficial, 

economia etc. 

- Materiais didáticos disponíveis na rede sobre História da África e História do Negro no Brasil – há 

muitos livros para downloads na internet. 

- Materiais de apoio ao professor para o trabalho com as relações étnico-raciais – muitos sites 

oferecem planos de aula, idéias de atividades, sugestão de filmes etc.. Os alunos podem elaborar 

planos de aula, de atividades para serem aplicadas aos alunos. 

 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

Na modalidade presencial, os alunos serão avaliados de acordo com as normas regimentais e 

critérios específicos da disciplina. O processo formal de avaliação do aprendizado compreende 

duas avaliações bimestrais (NP1 e NP2), que devem conter 40% questões objetivas e 60% 

dissertativas. As médias bimestrais poderão ser compostas por notas de provas, trabalhos, 

seminários e participação em sala de aula que possibilitem a apuração das competências e 

habilidades desenvolvidas ao longo do curso. A avaliação do aprendizado deve ser realizada em 

todos os momentos, em cada atividade intra e extraclasse, privilegiando a formação integral do 

aluno. Serão respeitados os critérios de aprovação definidos pela IESe explicitados no manual 

acadêmico. 
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Na modalidade à distância, os alunos farão provas objetivas bimestrais (NP1 e NP2) e prova 

discursiva respeitando-se os critérios de aprovação definidos pela IES, conforme definido no 

Manual Acadêmico.  

 

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA 

 

DAMATTA, R. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

DIWAN, P. Raça Pura. São Paulo: Contexto, 2007. 

SANTOS, H. A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso. São Paulo: 

SENAC, 2001. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CAVALLEIRO, E. dos S. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 

discriminação na educação infantil. 6ª. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  

CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo: Selo Negro, 2000. 

DE PAULA, M. HERINGER, R. (orgs.) Estado e Sociedade na Superação das Desigualdades 

Raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Boll, ActionAid, 2009. 

SCHWARCZ, L. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. 

 

DIGITAL 

 

ABRAMOWICZ, A.; SILVÉRIO, V. R. Afirmando diferenças: montando o quebra-cabeça da 

diversidade na escola. Campinas, SP: Papirus, 2005. 

CAVALLEIRO, E. dos S. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 

discriminação na educação infantil. 6ª. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  

DIWAN, P. Raça pura. São Paulo: Contexto, 2007. 

MATTOS, R. A. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2008. 

PINSKY, J. Escravidão no Brasil. 20ª ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

PINSKY, J. 12 faces do preconceito. 9ª ed. São Paulo: Contexto, 2009. 
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Artigos Disponíveis na Internet 

 

DOMINGUES, P. Ações afirmativas para negros no Brasil: o início de uma reparação histórica. 

Revista Brasileira de Educação, ago. 2005, n.29, p.164-176. 

FLORES, E. C. Nós e Eles: etnia, etnicidade, etnocentrismo. In: Maria Nazaré T. Zenaide; Rosa M. 

G. Silveira; Adelaide A. Dias. (Org.). Direitos Humanos: capacitação de educadores. Brasília; 

João Pessoa: MEC/ UFPB, 2008. p. 21-40.  

LIMA, M. E. O.; VALA, J. As novas formas de expressão do preconceito e do racismo. Estudos de 

psicologia (Natal), dez. 2004, v.9, n.3, p.401-411.  

MIRANDA, D. B. Princesas de contos de fadas e crianças negas: racismo, estética e 

subjetividade. Monografia (Graduação), Curso de Psicologia, Universidade Católica de 

Brasília, Brasília, 2010. 37p.  

MUNANGA, K. (org.). Superando o Racismo na escola. 2. ed. rev. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 60-65.  

PINHEIRO, L. (et. al.). Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. 3. ed. Brasília: Ipea: 

SPM: UNIFEM, 2008. 36 p. 

SANTOS, H.; QUEIROZ, R. A representação da diversidade étnico-racial e de gênero no livro 

didático do ensino fundamental brasileiro. Pesquisa em Debate. Edição 11, v.6, n.2, jul/dez 2009. 

SILVÉRIO, V. R.; ABRAMOWICZ, A.; BARBOSA, L. M. A. (Coords). São Paulo Educando pela 

Diferença para a Igualdade. Módulo II - Ensino Médio. 2004. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO CARLOS – NEAB / UFSCar.  Disponível em: 

http://www.ufscar.br/~neab/pdf/enmedio_verde_compl.pdf 

Acesso em: 30 de nov. 2011. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – NEAB / UFSCar. São Paulo Educando pela 

Diferença para a Igualdade. Módulo 1. 2004. Disponível em: 

http://www.ufscar.br/~neab/pdf/modulo1.pdf 

 Acesso em: 30 de nov. 2011. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – NEAB / UFSCar. São Paulo Educando pela 

Diferença para a Igualdade. Módulo 2. 2004. Disponível em: 

http://www.ufscar.br/~neab/pdf/modulo2.pdf 

 Acesso em: jan. 2011. 

 

Legislações brasileiras 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05.10.1988. 

BRASIL. Lei 8069 de 1990 e suas alterações. 

BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

http://www.ufscar.br/~neab/pdf/enmedio_verde_compl.pdf
http://www.ufscar.br/~neab/pdf/modulo1.pdf
http://www.ufscar.br/~neab/pdf/modulo2.pdf
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BRASIL. Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003. Ministério da Educação e Cultura: Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

BRASIL. MEC – Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. 

Parecer CNE/CP 3/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, MEC, 

2004.  

BRASIL. Plano Nacional de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das relações Etnicorraciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

BRASIL. Lei 11.645 de 10 de março de 2008.  

BRASIL. Estatuto da Igualdade Racial; Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010. 

 

Sugestões de filmes 
 

 Vista a Minha Pele. Dir.: Joel Zito Araújo. 
Brasil, 2004. 

 Olhos Azuis. Dir.: Jane Elliott. EUA, 1985. 

 A Cor Púrpura. Dir.: Steven Spielberg. EUA, 
1985. 

 Hotel Ruanda. Dir.: Terry George. Itália, 
Reino Unido e África do Sul, 2004. 

 Um Grito de Liberdade. Direção: Richard 
Attenborough. Inglaterra, 1987. 

 Cobaias. Dir.: Joseph Sargent. EUA: 1997. 

 O fio da memória. Dir.: Eduardo Coutinho. 
Brasil, 1991. 

 Quase Dois Irmãos. Dir.: Lucia Murat. 
Brasil, 2005. 

 Amistad. Dir.: Steven Spielberg. EUA, 1997. 

 Quilombo. Dir.: Cacá Diegues. Brasil, 1984. 

 O rap do pequeno príncipe contra as almas 
sebosas. Dir.: Paulo Caldas, Marcelo Luna. 
Brasil, 2000. 

 Notícias de uma Guerra Particular. Dir.: 
João Moreira Sales, Kátia Laura Sales. 
Brasil, 1998.  

 Carandiru. Dir.: Hector Babenco. Brasil / 
Argentina / Itália, 2003. 

 Segredos e mentiras. Dir.: Mike Leig. Grã-
Bretanha, 1996. 

 Marcha Zumbi dos Palmares contra o 
racismo, pela cidadania e a vida (1695-
1995). Dir.: Edna Cristina. Brasil, 1995. 

 Uma Onda no Ar. Dir.: Helvécio Ratton. 
Brasil, 2002. 

 Lixo Extraordinário. Dir.: Lucy Walker, João 
Jardim, Karen Harley. Brasil/Reino Unido, 
2010. 

 Filhas do Vento. Dir.: Joel Zito Araújo. 
Brasil, 2005. 

 Escritores da Liberdade. Dir.: Richard 
LaGravenese. Alemanha / EUA, 2007. 

 Encontrando Forrester. Dir.: Gus Van Sant. 
EUA, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de músicas 

 

 Lavagem Cerebral, Gabriel, o Pensador. 

 A Mão da Limpeza, Gilberto Gil. 
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 Flor da Bahia, Dori Caymmi e Paulo César 
Pinheiro. 

 A Carne, Seu Jorge, Marcelo Yuca e 
Ulisses Cappelletti. 

 Preconceito de cor, Bezerra da Silva. 

 Não Existe Pecado ao Sul do Equador, 
Chico Buarque. 

 O Mestre-Sala Dos Mares, Aldir Blanc e 
João Bosco. 

 O Canto das Três Raças, Mário Duarte e 
Paulo César Pinheiro. 

 Dia de Graça, Candeia. 

 Haiti, Caetano Veloso. 

 Retirantes, Dorival Caymmi. 

 Assum Preto, Luiz Gonzaga e Humberto 
Teixeira. 

 Negro Drama, Racionais Mc's. 

 Estrela da Terra, Dori Caymmi e Paulo 
César Pinheiro. 

 Canção pra Ninar um Neguim, Zeca Baleiro 

 É, Gonzaguinha. 

 Cruzeiro do Sul, Jean Garfunkel e Paulo 
Garfunkel. 
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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 4° Semestre 

DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS)  - Optativa 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 hora 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 

 

 

I – EMENTA 

 

Estudo de temas considerados relevantes para 

o exercício da função do professor em 

diferentes instituições de ensino inclusive 

públicas e particulares. Discussão de aspectos 

referentes a estudos lingüísticos e línguas de 

sinais, história da educação de surdos e a 

aquisição da escrita pelo surdo. A importância 

da LIBRAS no desenvolvimento sócio-cultural 

do surdo e em seu processo de escolarização, 

educação bilíngüe e bicultural. Vocabulário 

básico em LIBRAS. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

  

Conhecimento básico da LIBRAS para 

utilização do futuro profissional enquanto  

prática de inclusão escolar, social e cultural. 

Apreensão da LIBRAS no ensino a alunos 

surdos matriculados em salas de aula 

regulares da educação básica e do ensino 

fundamental ao ensino superior. 

Analisar de forma critica e reflexiva as 

questões relativas à educação de surdos. 

 

  

III – OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Compreender historicamente a práxis 

relacionada à educação da pessoa surda.  

Desenvolver habilidades necessárias para 

compreensão e aquisição da Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), em nível básico. 

Identificar o papel e importância da LIBRAS na 

constituição do sujeito surdo e, 

conseqüentemente, em sua aprendizagem 

integral. 

 

 

IV – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

1. Implicações históricas, políticas, culturais e 

lingüísticas na educação dos surdos. 

2. Bilingüismo e Educação de Surdos 

3. Papel da língua de sinais na aquisição da 

língua portuguesa.  

4. Gramática da Língua Brasileira de Sinais 

 Formação das palavras em Libras 

 Estrutura das frases em Libras  

V – ESTRATÉGIA DE 

TRABALHO 

 

O curso será desenvolvido por meio de: 

 

 Leitura e análise de textos. 
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 Realização online de exercícios 
teóricos e práticos da língua de sinais.  

 Encontros presenciais para tirar 
dúvidas dos exercícios realizados 
online pelos alunos. 

 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

 Duas provas bimestrais online de 
aplicação do conteúdo exposto. 

 Trabalhos em sala de aula 
contemplando a prática da língua de 
sinais  

 A média do semestre será calculada 
de acordo com o Regimento da IES. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica  

 

LIMA-SALLES, H. M. M. (org.) Bilingüismo 

dos Surdos: questões lingüísticas e 

educacionais. Goiânia: Cânone Editorial, 

2007.  

 

MACHADO, P. C. A Política educacional de 

integração/inclusão: um olhar sobre o 

egresso surdo. Florianópolis: UFSC, 2008. 

 

 ROSA, A. S. Entre a visibilidade da 

tradução da língua de sinais e a 

(in)visibilidade da tarefa do intérprete. Rio 

de Janeiro: Arara-Azul, 2008. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Decreto - lei nº 5626, de 22 de 

dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, e o Art. 18 da 

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil. Brasília, 23 dez. 2005. 

 

 BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria 

de Educação Especial. Ensino da Língua 

Portuguesa Para Surdos: caminhos para a 

prática pedagógica- Brasília: MEC/SEESP, 

2002.  

 

STROBEL, K. As imagens do outro sobre a 

cultura surda. Florianópolis: UFSC, 2008.  

THOMAS, A. S. e LOPES, M. C. (orgs.). A 

Invenção da surdez: cultura, alteridade, 

identidade e diferença no campo da 

educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 

2004.  

 

VERGAMINI, S. A. A. (org.).  Mãos fazendo 

história. Rio de Janeiro: Arara Azul, 2003.  

 



163 
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 4° Semestre 

DISCIPLINA: Educação Ambiental  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 

 

  

I- EMENTA 

  

Promover a compreensão de que a Educação Ambiental (EA) está associada a 

uma valorização humanitária, crítica, cultural e reflexiva, de acordo com as 

exigências do mundo contemporâneo, além de fornecer subsídios para a 

formação de um sujeito ecológico, portador de valores éticos, atitudes e 

comportamentos ecologicamente orientados, que incidem sobre o plano 

individual e coletivo. 

  

II- OBJETIVOS GERAIS 

  

Introduzir a EA no contexto sócio-cultural como meio para alcançar 

comportamentos ecologicamente adequados.  

  

III- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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O aluno deverá compreender e estabelecer reflexões sobre a educação 

ambiental e deverá realizar projetos que abordem a questão ambiental com 

seus desdobramentos e desafios de aplicabilidade. 

  

 

 

 

IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

- Introdução a disciplina. A crise ambiental e a questão da consciência 

ambiental.  

- Histórico da Educação Ambiental no Brasil. A década de 60 e o movimento 

ambientalista.  

- Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil. A agenda 21: instrumento 

para a transformação social. 

- A educação ambiental segundo a lei n.º 9.795 /99. A educação ambiental 

como disciplina curricular e os parâmetros curriculares nacionais. 

- O projeto pedagógico e a Educação Ambiental no ensino fundamental, médio 

e universitário. 

- A interdisciplinaridade como eixo norteador de projetos em educação 

ambiental. 

- O papel do professor em educação ambiental: a reflexão sobre a sua prática 

pedagógica. Teoria e prática docente para a educação ambiental. 

- A Educação Ambiental e o desenvolvimento de diferentes valores e de 

comportamentos na relação humana com o meio ambiente.  
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- A educação Ambiental na educação formal e informal. Educação ambiental 

crítica. Educação, cidadania e justiça ambiental: a luta pelo direito da 

existência. 

- Tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e 

responsabilidade global. Discussão dos planos de ação em educação 

ambiental 

- Metodologia de Ensino para Educação Ambiental – Modelo de Concepção. 

Metodologia de Ensino para Educação Ambiental – Modelo de Ação. 

- A epistemologia da educação ambiental e a ética ambiental. Atitude, 

comportamento e ação política: elementos para pensar a formação ecológica.  

- O papel do conhecimento integrado da realidade e dos procedimentos 

baseados na investigação dos problemas ambientais, com a utilização de 

estratégias interdisciplinares. 

  

  

Módulo Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica: Introdução a disciplina.  

A crise ambiental e a questão da consciência ambiental.  

    

2 Aula Teórica: Histórico da Educação Ambiental 

Histórico da Educação Ambiental no Brasil. A década de 60 e o 

movimento ambientalista. 

    

3 Aula Teórica: Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil 

Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil. A agenda 21: 
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instrumento para a transformação social. 

    

4 Aula Teórica: Lei n.º 9.795 /99 

A educação ambiental segundo a lei n.º 9.795 /99. A educação 

ambiental como disciplina curricular e os parâmetros curriculares 

nacionais. 

    

5 Aula Teórica: Projeto pedagógico 

O projeto pedagógico e a Educação Ambiental no ensino 

fundamental, médio e universitário. 

    

6 Aula Teórica: Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade como eixo norteador de projetos em 

educação ambiental. 

    

7 Aula Teórica: O papel do professor em educação ambiental 

O papel do professor em educação ambiental: a reflexão sobre a 

sua prática pedagógica. Teoria e prática docente para a educação 

ambiental. 

    

8 Aula Teórica: valores e de comportamentos 

A Educação Ambiental e o desenvolvimento de diferentes valores e 

de comportamentos na relação humana com o meio ambiente. 
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  Avaliação NP1 

    

9 Aula Teórica: A educação Ambiental na educação formal e informal 

A educação Ambiental na educação formal e informal. Educação 

ambiental crítica. Educação, cidadania e justiça ambiental: a luta 

pelo direito da existência. 

    

10 Aula Teórica: sociedades sustentáveis e responsabilidade global 

Tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e 

responsabilidade global. Discussão dos planos de ação em 

educação ambiental 

    

11 Aula Teórica: Metodologia de Ensino para Educação Ambiental 

Metodologia de Ensino para Educação Ambiental – Modelo de 

Concepção. Metodologia de Ensino para Educação Ambiental – 

Modelo de Ação. 

    

12 Aula Teórica: A epistemologia da educação ambiental e a ética 

ambiental 

A epistemologia da educação ambiental e a ética ambiental. 

Atitude, comportamento e ação política: elementos para pensar a 

formação ecológica. 

    

13 Aula Teórica: O papel do conhecimento integrado 

O papel do conhecimento integrado da realidade e dos 

procedimentos baseados na investigação dos problemas 
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ambientais, com a utilização de estratégias interdisciplinares. 

    

14 Aula Teórica: 

Apresentação de trabalho dos alunos 

    

15 Aula Teórica: 

Apresentação de trabalho dos alunos 

    

  Avaliação NP1 

    

  

 V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

  

Aulas expositivas dialógicas, aulas dinâmicas através de encenação teatral, 

pintura, esculturas, debates promovendo a participação dos alunos em 

demonstrações práticas/áudio-visuais, DVD’s e textos para discussão em sala 

e acompanhamento dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos grupos de 

alunos. 

  

VI- AVALIAÇÃO 

  

As avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição 

– IBES, que por sua vez estão divulgados no manual do aluno e abordados 

com os alunos no primeiro dia de aula. 
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No segundo Bimestre os alunos devem apresentar um trabalho referente a um 

projeto de educação Ambiental. Este trabalho ira compor em 20% a nota deste 

bimestre. 

  

VII- BIBLIOGRAFIA  

  

Bibliografia Básica: 

  

CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 

2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.    

ALVES, N. Formação de professores: ensinar e fazer. 4. ed. São Paulo: Cortez, 

1996.    

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 8. ed. São Paulo: Gaia, 

2003.   

BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 

mudança da agenda 21. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
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Bibliografia Complementar: 

  

HILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONE, M. C. F. Educação ambiental e 

sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005.    

ANTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.    

SÃO PAULO. Secretaria de Meio Ambiente. Conceitos para se fazer educação 

ambiental. São Paulo: COEA/SEMA, 1999.   

Walter, H. Vegetação e zonas climáticas: tratado de ecologia global. São Paulo 

: EPU, 1986.   
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE:  5º  Semestre    
DISCIPLINA: Analise de Balanço 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 
 
 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata auxiliar o aluno a interpretar os 

demonstrativos contábeis, visualizando a saúde financeira 

da empresa. Através da analise vertical e horizontal, 

analise dos coeficientes que darão base para verificar a 

evolução da empresa em um determinado período. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 

competências: 

 

 Evidenciar a utilidade da análise da situação econômico-financeira das 
empresas como instrumento de tomada de decisões. 

 Focalizar a análise das demonstrações contábeis considerando as 
diversas hipóteses para que o analista financeiro forme juízo sobre o 
controle de gestão, os financiamentos, a valorização da empresa e o 
saneamento financeiro. 

 Desenvolver e analisar com o aluno, instrumental teórico e prático,  em 
análise dos demonstrativos contábeis , visando gerar informações para a 
tomada de decisões empresariais e comparação os com os mesmos 
segmentos dos vários agentes econômicos. 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Capacitar os estudantes a elaborar e interpretar as Demonstrações Contábeis 

com rigor técnico e imprimir um sentido gerencial à análise extraindo 

informações úteis e relevantes para o processo decisório nas organizações.  

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.9. Demonstrações Contábeis (Revisão) 
4.2.1 Balanço Patrimonial 
4.2.2 Demonstração do Resultado do Exercício 
4.2.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
4.2.4 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
4.2.5 Relatório da Diretoria 
4.2.6 Notas Explicativas 
4.2.7 Publicação de Balanços – Caso Prático 
 

4.10. Análise Horizontal e Análise Vertical 

4.2.1 Analise horizontal anual, encadeada 
4.2.2 Analise horizontal anual e real 
4.2.3 Analise vertical 

 

4.11. Análise através de Índices 
4.3.1. Índices de Liquidez 

4.3.2. Índices de Estrutura de Capitais 

4.3.3.Índices de Rentabilidade 

4.3.4. Índices de Rotatividade 
4.3.5. Comparação com índices padrão 
4.3.6. Publicação de Balanços – Caso Prático  

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.21 Aulas expositivas 
5.22 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.23 Exercícios em classe e extra-classe 
5.24 Pesquisas extra-classe 
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VI – AVALIAÇÃO  

 

6.16 Provas escritas 
6.17 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
6.18 Participações em questionamentos e debates 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica: 

 

BLATT, Adriano. Análise de Balanços – Estrutura e Avaliação das 

Demonstrações Financeiras e Contábeis, São Paulo: Pearson, 2001.    

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. 9a ed., São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e 

gerencial. 6a ed., 7º tiragem, São Paulo: Atlas, 2003. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque 

econômico-financeiro. 8a ed., 3º tiragem, São Paulo: Atlas, 2006. 

 

FERREIRA, José Antonio Stark. Finanças Corporativas. São Paulo: Pearson, 

2005. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços – Livros de Exercícios. 4a ed., 

2º tiragem, São Paulo: Atlas, 1998. 

 

REIS, Arnaldo. Demonstrações Contábeis – estrutura e análise. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

 

VISCECONTI, Paulo Eduardo V. e NEVES, Silvério das. Contabilidade 

avançada e analise de balanço, 15º Ed., São Paulo: Frase, 2007. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

SÉRIE: 5º semestre 

DISCIPLINA: Administração Financeira 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5hs/aula semanais 

CARGA HORÁRIA MENSAL: 90hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina trata o papel do administrador financeiro na organização, o 

planejamento, o controle e a responsabilidade, mostrando as atividades realizadas no 

curto prazo, tais como, contas a receber e contas a pagar, a administração do capital 

de giro, a elaboração do fluxo de caixa, apresentar as análises das demonstrações 

financeiras e cuidar do nível de estoque ideal nas atividades produtivas. Em seguida, a 

disciplina foca as atividades realizadas no longo prazo apresentando as possibilidades 

de investimentos e financiamento que o administrador financeiro poderá realizar no 

mercado de capital, na Bolsa de Valores (BOVESPA&BMF), nas ações, nos 

derivativos (commodities), nas instituições financeiras, nos títulos públicos e privados. 

Trata de mostrar os riscos inerentes as atividades tanto de curto prazo, quanto de 

longo prazo na busca de lucratividade para seus acionistas e stakeholders. Trata 

também da governança corporativa, quanto à responsabilidade social e a preservação 

do meio ambiente onde está inserido. E por fim, busca mostrar os indicadores de 

desempenho e diagnóstico empresarial, instrumento necessário para avaliar e 

comparar os resultados, planejado com o realizado, realizado com os seus 

concorrentes. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Caberá à disciplina Administração Financeira, buscar fazer com que os alunos possam 

adquirir e/ou produzir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das 

seguintes competências: 
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 Planejamento Estratégico 
 Senso Crítico e Capacidade de Contextualização 
 Visão Sistêmica 
 Orientação para Resultados 
 Capacidade de Identificar e Solucionar Problemas 
 Orientação para o Empreendedorismo 

  

Além disso, através das estratégias de trabalho e de avaliação, os alunos deverão ter 

a oportunidade de desenvolver as seguintes competências: 

 

 Trabalho em Equipe 
 Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

 

 

III – OBJETOS ESPECÍFICOS 

 

Trabalhar com ferramentas e conceitos que permitam aos alunos: identificar 

necessidades atuais e futuras de recursos, avaliarem a saúde financeira das 

organizações e a tomar decisões a partir destas avaliações, sempre utilizando casos e 

exemplos práticos e reais. 

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 – Objetivo e Ambiente da Administração Financeira 

1.1  – Objetivos e Funções do Administrador Financeiro 
1.2  – Ambiente Econômico e Financeiro das Empresas 
 

2 – Decisões de Investimento e Financiamento a Curto e Longo Prazo 

2.1 – Decisões de Investimento a Curto e Longo Prazo 

2.2 – As decisões de investimento de longo prazo, também chamadas decisões de 

investimento de capital. 

 

3 –  Planejamento de Caixa 
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4 –  Administração de Crédito, Contas a Receber e Estoques 

4.1 - Administração de Crédito e Contas a Receber 

4.2 - Administração de Estoque 

 

5 –  Mercado de Capitais, Leasing e Debêntures 

 

6 –  Risco, Retorno e Hedge 

 

7 –  Indicadores de Desempenho e Diagnóstico Empresarial 

 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

 As aulas deverão ser, em sua maioria, expositivas, com apoio de material de 
leitura e “cases” preparados para cada oportunidade. 

 

 Além disso, serão criados debates e questionamentos sobre os “cases”, 
através de exercícios individuais e em grupos. 

 

 Pesquisas extra-classe serão fundamentais para o estímulo ao 
desenvolvimento financeiro dos alunos, pela comparação do rendimento das 
diversas empresas e instituições estudadas. 

VI – AVALIAÇÃO 

 

Serão respeitados os critérios de avaliação e aprovação definidos pela IES, sendo que 

todas as avaliações são compatíveis com as questões utilizadas no mercado de 

atuação do administrador financeiro e será considerada também como uma 

oportunidade adicional de aprendizagem, motivo pelo qual serão incentivadas as 

provas com consulta a materiais escritos, através de questões específicas ao 

desenvolvimento das competências. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 
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Bibliografia Básica 

 

HOJI, M. Administração Financeira, Uma Abordagem Prática. São Paulo: Atlas, 

2005. 

 

MORANTE, A. S.; JORGE, F.T. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

LEMES J. A. B. et al. Administração Financeira, Princípios, Fundamentos e 

Práticas Brasileiras. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ROSS, S. A. Administração Financeira, Corporate Finance. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GROPPELLI, A. A. ; NIKBAKHT, E. Administração Financeira, Um modo fácil de 

dominar os conceitos básicos. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 2003. 

 

EHRHARDT, M. C.; BRIGHAM, E. F. Administração Financeira: Teoria e prática. 

São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

 

MARION, J. C. Análise das Demonstrações Financeiras. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Bibliografia Virtual 

 

GITMAN, L.J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 2003. 

 

CAMARGO, C. Planejamento Financeiro. IBPEX. ISBN: 8576490706. 
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MEGLIORINI E. E.; VALLIM, M.A. Administração Financeira. Pearson. ISBN: 

9788576052067. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 5º semestre 
DISCIPLINA: Contabilidade Societária 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5h/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 h 
 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata de assuntos inerentes à atividade contábil, entre eles, a 

avaliação dos instrumentos para a correta avaliação dos Investimentos pelo 

Método de Custo e pelo Método da Equivalência Patrimonial. Trata, também, 

da forma de avaliação do Ativo Imobilizado, um dos itens de maior relevância 

na gestão patrimonial, assim como dos critérios utilizados para o cálculo da 

depreciação. E trata, por fim, do Ativo Intangível aprofundando os estudos na 

sua principal característica que é a potencialidade de gerar benefícios futuros 

para a empresa.  Para cada assunto foi identificado o respectivo 

pronunciamento emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

com vistas no processo de convergência das Normas Brasileiras de 

Contabilidade às Normas Contábeis Internacionais.  

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

 

 Enfatizar a consciência ética e a responsabilidade social da 
contabilidade. 

 Buscar o equilíbrio entre a teoria e prática contábil de modo a gerar 
informações relevantes para fins de tomada de decisões. 

 Apresentar uma síntese das principais operações relacionadas à 
contabilidade tendo em vista o registro contábil, culminando com a 
elaboração das demonstrações contábeis. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Desenvolver com o estudante os conhecimentos técnicos para identificação, 

classificação e registro das operações pertinentes ao Ativo Permanente e o 

respectivo impacto na divulgação de informações sobre o patrimônio das 

organizações.  
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.8 Avaliação de Investimentos 

4.8.1 Método de Custo 
4.8.2 Método de Equivalência Patrimonial 

4.8.2.1 Sociedades coligadas, controladas, empresas que façam 
parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum 

4.8.2.2 Controle direto e indireto 
4.8.2.3 A técnica da equivalência patrimonial 
4.8.2.4 Patrimônio Líquido das coligadas e controladas 
4.8.2.5 Variação de percentual de participação em investimentos 

avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 
4.8.2.6 Resultados não realizados de operações intercompanhias.  

 

 

4.9 Ativo Imobilizado 

4.9.1 Conceituação 
4.9.2 Classificação e conteúdo das contas 
4.9.3 Critérios de avaliação 
4.9.4 Depreciação, Amortização e Exaustão 
4.9.5 Contabilização de baixas do ativo imobilizado 
4.9.6 Registros e controles contábeis 
4.9.7 Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado 

 

4.10 Ativo Intangível 
4.10.1 Conceituação 
4.10.2 Classificação e conteúdo das contas 
4.10.3 Critérios de Avaliação 
4.10.4 Amortização 
4.10.5 Registros e controles contábeis 
4.10.6 Redução ao Valor Recuperável do Intangível 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.25 Aulas expositivas 
5.26 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.27 Exercícios em classe e extra-classe 
5.28 Pesquisas extra-classe 

 

VI – AVALIAÇÃO  
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6.19 Provas escritas 
6.20 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
6.21 Participações em questionamentos e debates 
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VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica: 

 

FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras. Manual de contabilidade societária. 1a ed., São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 16a. ed., São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

 

MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. 2ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BATISTA, Antônio Eustaquio; GONÇALVES, Eugênio Celso. Contabilidade 

geral. 7ª. ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 

PADOVEZI, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica: contabilidade 

introdutória e intermediária. Texto e exercícios. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

PEREZ JUNIOR. José Hernandez; OLIVEIRA, Luiz Martins. Contabilidade 

avançada. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
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SANTOS, José Luiz; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade societária. 4a ed., São 

Paulo: Atlas, 2011. 

 

SZUSTER, Fernanda Rechtman et al. Contabilidade Geral: introdução a 

contabilidade Societária.  3ª ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 01 (R1) – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos. 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 18 – Investimentos em 

Coligadas e Controladas. 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 27 – Imobilizado. 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 04 - Ativo Intangível. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE:    5º Semestre 

DISCIPLINA: Estrutura das Demonstrações Contábeis 

CARGA HORARIA SEMANAL: 1,5hora- aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

 

 

I – EMENTA 

Esta disciplina trata da questão da ordem do balanço patrimonial, seus grupos 

e definições de contas, levando em consideração CPCs.  

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

 Interpretar a importância dos grupos e subgrupos do balanço 
patrimonial; 

 Entender as mudanças de algumas contas, conforme CPC; 

 Preparar o balanço patrimonial para fins de publicação. 
 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desenvolver com o estudante a compreensão do demonstrativo balanço 

patrimonial, auxiliando na análise, gerência e decisão e os conhecimentos 
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técnicos para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis de 

acordo com a legislação societária vigente. 

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1  Estrutura do Balanço Patrimonial - (Revisão básica dos grupos) 

 

4.2  Estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício - (Revisão 
da estrutura básica) 

 

4.3  Estrutura da Demonstração dos Lucros (ou Prejuízos) Acumulados  

 Conceito, importância e considerações gerais; 

 Ajustes de exercícios anteriores; 

 Proposta geral de destinação do lucro do período;  

 Tipos de reservas e reversão de reservas, dividendos; 

 Estruturação Básica, aspectos legais e considerações do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 
 

 

 

4.4  Estrutura da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 Conceito, importância e considerações gerais; 

 Proposta geral de destinação do lucro do período e demais itens 
considerados na Demonstração dos Lucros (ou Prejuízos) 
Acumulados; 

 Estruturação Básica, aspectos legais e considerações do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis. 

 

4.5  Estrutura da Demonstração do Fluxo de Caixa 

 Conceito,importância e considerações gerais; 

 Metodologias de elaboração do DFC (direto e indireto); 

 Estruturação Básica, aspectos legais e considerações do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis. 
 

4.6 Estrutura da Demonstração do Valor Adicionado  

 Conceito,importância e considerações gerais; 

 Estruturação Básica, aspectos legais e considerações do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis. 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

 Aulas expositivas com exercícios de fixação. 

 Exercícios individuais e em grupo. 

 Pesquisas. 
 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela 
IES. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis – Estrutura, Análise e 

Interpretação. 6ª. ed.São Paulo: Atlas, 2009. 

 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; BEGALLI, Glaucos Antonio. Elaboração e 

Análise das Demonstrações Contábeis. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 

Manual de contabilidade societária. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

Bibliografia Complementar 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 15ª ed., São Paulo: Atlas, 
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2009. 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso 
aos CPC,s Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos 
CPC’s.CPC 03 (R2) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA; CPC 09 – 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ; CPC 26 (R1) - APRESENTAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

PEREZ JUNIOR. José Hernandez; OLIVEIRA, Luiz Martins. Contabilidade 

avançada. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

SANTOS, José Luiz; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade societária. 3a.ed., São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

 

http://www.cpc.org.br/
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 PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

SÉRIE: 5º Semestre 

DISCIPLINA: Estatística 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/a semanais 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina trata das ferramentas e processos de coletas de dados, bem 

como suas organizações e representações analíticas e gráficas. A partir do 

tratamento dos dados estatísticos característicos, de situações problemáticas 

práticas, a disciplina pretende estabelecer os processos de cálculos das 

medidas estatísticas básicas de posição e dispersão, permitindo a obtenção de 

conclusões e eventuais tomadas de decisões. A disciplina revê também 

conceitos básicos da teoria das probabilidades com vistas ao posterior 

estabelecimento de induções sobre questões potenciais e futuras. 

. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

A disciplina Estatística deverá criar condições para que os alunos possam 

adquirir e produzir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das 

competências: 

 Comunicação e expressão. 
 Capacidade de identificar, analisar e solucionar problemas. 

 

Por meio de estratégias de trabalho e de avaliação, deverão ser criadas 

oportunidades para os alunos desenvolverem as competências: 
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 Senso crítico e capacidade de contextualização 
 Comunicação e expressão 
 Desenvolvimento pessoal 
 Trabalho em Equipe 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O objetivo fundamental da disciplina é conceituar as principais ferramentas e 
técnicas estatísticas visando a preparar os alunos para a disciplina 
subsequente, de caráter mais focado no Administrador de Empresas. 

A estrutura da disciplina foi pensada para que os conceitos estatísticos estejam 
sempre relacionados de modo íntimo com as necessidades da Administração, 
permitindo ao aluno a integração da mesma com as demais matérias de cunho 
profissionalizante. 

Outro objetivo em mente é levar aos alunos a compreender que os 
acontecimentos administrativos podem ser compreendidos a partir de seus 
comportamentos históricos, permitindo a predição de eventos futuros de tal 
forma que se tome decisões pró-ativas. 

É também objetivo da disciplina reforçar aos alunos os ditames do pensamento 

lógico em termos quantitativos. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 – Introdução à Estatística 

 

1.3 - A ciência estatística e suas técnicas. 
1.4 - Visão global do processo estatístico. 
1.5 - Motivações e usos da Estatística na Administração. 
1.6 - Populações e Amostras. 
1.7 -Variáveis qualitativas e quantitativas; Contínuas e discretas. 
 

2–Estatística Descritiva 

 

2.1-Dados Estatísticos: 

 Coleta de Dados 

 Tabelas de freqüências e agrupamento de dados 

 Representações Gráficas dos dados estatísticos. 
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 Recursos Computacionais 
2.2– Medidas de Tendência Central 

 Média 

 Moda 

 Mediana 

 Recursos Computacionais 

 Aplicações práticas das medidas de Tendências Centrais na 
Administração. 

2.3– Medidas de Dispersão 

 Desvio Padrão e Variância 

 Coeficientes de Variação. 

 Assimetria e Curtose 

 Recursos Computacionais 

 Aplicações práticas das medidas de dispersão na Administração. 
 

3– Noções de Probabilidades 

 

3.1 – Espaço Amostral e Eventos 

3.2 – Propriedades das Probabilidades 

3.3 – Eventos Soma e Eventos Produto 

3.5 – Eventos Independentes e Eventos Condicionados. 
3.6 – Árvore de Decisão. 
 

V – ESTATÉGIA DE TRABALHO 

 

 As aulas serão expositivas devendo conter como regra geral amplo período 
reservado para exercícios, por parte dos alunos, das técnicas e ferramentas 
apresentadas. Nestas aulas deverá ser fortemente relacionada a disciplina 
com a profissão do administrador, através de situações práticas e reais.  

 

 Deve-se notar que, devido à complexidade da disciplina, que envolve 
conceitos relativamente desconhecidos pelos alunos, bem como devido à 
extensão do conteúdo programático deve-se criar situações que privilegiem 
o trabalho extraclasse, preferencialmente em grupos, bem como a pesquisa 
e atividades de antecipação às aulas mantendo os alunos continuamente 
desafiados a se manter em sintonia com a evolução das aulas. 
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 Deverão ser sempre apresentados e recomendados materiais de leitura que 
relacionem a disciplina com a Administração de Empresas estimulando os 
alunos a contextualizar a disciplina. 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação e aprovação definidos 
pelaIES, procurando sempre entender a avaliação como mais uma 
oportunidade de aprendizado, e de desenvolvimento das competências. 

 Em todas as avaliações deve-se ter em mente a necessidade do aluno 
integrar a disciplina com a Administração, usando as técnicas estatísticas 
para analisar e solucionar problemas situados nas áreas de atuação 
administrativa. 

 Parte importante da avaliação deve ser reservada para trabalhos em 
grupo e extraclasse, de modo que sejam estimuladas pesquisa, sinergia 
entre membros da equipe, comunicação e expressão dos resultados 
encontrados e integração com a Administração de Empresas.   

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Básica 

CASTANHEIRA, N. Estatística: aplicada a todos os níveis. 4. ed. Pearson. 

Curitiba, PR: IBPEX, 2008 

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2003. 

NEUFELD, J. L. Estatística aplicada à administração usando Excel. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall.  2003 

  

Complementar 

CASTANHEIRA, N. Métodos quantitativos. São Paulo: Pearson. 2006 

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo: Pearson. 

2008 
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Digital 

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2003. 

MCCLAVE, J. T.; BENSON, P. G.; SINCICH, T. Estatística para administração 

e economia. 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009. 

MORETTIN, L. G. Estatística básica. São Paulo: Makron Books, 1999. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE:  5º semestre 

DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I - EMENTA 

 

Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à 

conceituação de ciência e de seus objetivos.  

 

II- OBJETIVOS GERAIS 

Dar conhecimento da relação da produção científica e o contexto histórico social. 

Fornecer instrumental básico para a realização adequada da pesquisa bibliográfica e 

organização de trabalhos pautados por princípios científicos. Fornecer fundamentação 

teórico-científica para a realização de trabalhos acadêmicos.  

 

 

III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Introduzir o aluno na linguagem científica por meio de uma visão geral das várias 

formas de planejamento de pesquisa, tendo como objetivo fornecer ao aluno 

instrumentos para elaborar um projeto de pesquisa, redigir e apresentar relatórios e 

trabalhos acadêmicos.  

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. História da ciência e das universidades. 
2. Conhecimento científico versus senso comum. Pesquisa teórica versus pesquisa 

empírica. 
3. Os quatro tipos de conhecimento: popular, filosófico, religioso e científico 
4. A determinação histórica na produção do conhecimento. 
5. O papel da ciência na sociedade atual. A ciência e a pós-modernidade. 
6. Iniciação à pesquisa científica. 
7. Teorias. Métodos.  
8. Levantamento bibliográfico. Organização, funcionamento e uso da biblioteca.  
9. A busca nas fontes de informação: primária, secundária e terciária. 
10. A Internet e o ciberespaço, novo plano de captação da informação. Fontes de 

informação: Sibi (USP), Portal Periódicos da CAPES , IBICT , SCIELO , Web of 
Science, Normas ABNT  

11. Introdução à estruturação do trabalho acadêmico. 
 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina. 

 

 

VI– AVALIAÇÃO 

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela IES. 

 Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas 
de teoria e trabalhos. 

 

 

file:///C:/Users/Suporte%20Técnico/Downloads/Planos%20de%20ensino%20de%20CT%202013.1/MTA%20e%20MP/A%20SEPI%20SEI/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OTXJCR57/Eng-QuímD/ementas/info.htm
file:///C:/Users/Suporte%20Técnico/Downloads/Planos%20de%20ensino%20de%20CT%202013.1/MTA%20e%20MP/A%20SEPI%20SEI/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OTXJCR57/Eng-QuímD/ementas/info.htm
http://www.usp.br/sibi
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.ibict.br/
http://www.scielo.org/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
file:///C:/Users/Suporte%20Técnico/Downloads/Planos%20de%20ensino%20de%20CT%202013.1/MTA%20e%20MP/A%20SEPI%20SEI/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OTXJCR57/Eng-QuímD/ementas/abntref2.pdf
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VII – BIBLIOGRAFIA 

 

 

Bibliografia básica 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2007.ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, São Paulo, 

Ars Poética, 1996. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

Bibliografia Virtual 

A L. CERVO, Bervian P.A. & Silva R. Metodologia Científica. Editora Pearson - 6ª 

Edição 

AZEVEDO C. B. Metodologia científica ao alcance de todos. Editora Manole  

MAGALHÃES G.  Introdução à metodologia de pesquisa. 

Editora Atica 

 

Bibliografia complementar 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico; 

elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: Atlas, 2003 

CERVO, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron Books, 

1996. 

CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed. Cortez, 

1995. 

CONTANDRIOPOULOS, A.P. e. al Saber preparar uma pesquisa, São Paulo: 

Hucitec & ABRASCO,1994.  

DEMO P. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1991. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE:  6º Semestre 
DISCIPLINA: Análise de Custos 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 
 

I – EMENTA  

 

 Esta disciplina trata auxiliar o aluno a interpretar o custo das 
mercadorias, através do método aprovado pelo governo e comparar os 
demais métodos utilizados no contexto gerencial que auxiliam na 
tomada de decisões. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

 

 Conduzir o estudo da Contabilidade de Custos como um centro 
processador de dados e preparador de informações gerenciais para os 
diversos níveis de decisão, controle e planejamento das organizações. 

 Propiciar a escolha de novas alternativas para a capacitação em 
planejamento, controle e análise de custos. 

 Reunir conhecimentos teóricos e práticos para utilização e aplicação da 
Contabilidade de Custos de modo a gerar informações com a qualidade 
necessária para atingir os requisitos dos diversos usuários. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes a elaborar, analisar e interpretar os sistemas de 

custeio, utilizar a Contabilidade de Custos como instrumento para fins 

gerenciais e produzir informações para subsidiar a Administração nos 

processos de planejamento, controle e decisões. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.12. Contexto básico referente a custeio por absorção 
4.1.1  Diferença de custos fixos e variáveis 

4.1.2  Diferença de custos diretos e indiretos  

4.1.3  Revisão da formação do custeio por absorção 

 

4.13. Custeio Variável  
4.2.1   Margem de Contribuição 

4.2.2   Diferença entre custeio variável e custeio por absorção 

 

 

4.14. Custos para Controle 
4.2.8 Conceitos e Aplicações 
4.2.9 Custo Padrão 
4.2.10 Análise das Variações 
 

4.15. Custeio ABC 

4.2.1 Importância do Custeio ABC 
4.2.2 Atribuição dos CIF 
4.2.3 Aplicação do Custeio ABC 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.29 Aulas expositivas 
5.30 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.31 Exercícios em classe e extra-classe 
5.32 Pesquisas extra-classe 
5.33 Os exercício, em classe, ocorrerão em datas não fixadas, 

privilegiando a presença em sala de aula. 
 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.22 Provas escritas 
6.23 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
6.24 Participações em questionamentos e debates 



200 
 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica: 

 

HORNGREN, Charles T., DATAR, Srkant M. & FOSTER, George. 

Contabilidade de custos – volume 2, 11o edição, Pearson, 2010. 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9a ed., 9º tiragem, São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos – livro de exercícios. 9a ed., 5º 

tiragem, São Paulo:  

Atlas, 2009. 
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Bibliografia Complementar: 

 

HORNGREN, Charles T., DATAR, Srkant M. & FOSTER, George. 

Contabilidade de custos – volume 1, 11o edição, São Paulo: Pearson, 2010. 

 

LEONE, George S. Guerra. Curso de contabilidade de custos. 3a ed., São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

NEVES, Silvério das & VISCECONTI, Paulo E.V. Contabilidade de custos, 8º 

edição, São Paulo: Frase, 2008. 

 

SANTOS, Joel. Contabilidade e Análise de Custos. 5º ed., São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

STARK, José Antonio. Contabilidade de custos, 1º edição. São Paulo: 

Pearson, 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

 

Curso: Ciências Contábeis 

Série: 6º Semestre 

Disciplina: Ciências Contábeis Interdisciplinar 

Carga horária semanal: 1,5hs/aula 

Carga horária semestral: 30hs/aula 

 

I — Ementa  

Esta disciplina visa levar o aluno a estabelecer um diálogo entre os 
conhecimentos adquiridos em sua área e aqueles advindos de outros campos do 
saber. Pretende possibilitar o estabelecimento de um diálogo interdisciplinar, 
verificando áreas de intersecção, de complementação e de transferência de 
conhecimento. 

II — Objetivos gerais 

A disciplina tem como objetivo geral percorrer o conceito de aprendizado 
multidisciplinar e chamar a atenção para as diferenças das práticas e das teorias 
em Ciências Contábeis; objetiva um diálogo interdisciplinar verificando áreas de 
intersecção, complementação e de transferência de conhecimento nas Ciências 
Contábeis. 

III — Objetivos específicos 

A disciplina Ciências Contábeis Interdisciplinar visa desenvolver a reflexão da 
intercomunicação entre disciplinas e possibilitar aos alunos atividades práticas nas 
quais possam vivenciar os conteúdos abordados. 

IV — Conteúdo programático 

 

1. Demonstrações contábeis (aplicação) 
1.1 Balanço patrimonial 
1.2 Demonstração de resultado do exercício 
1.3 Demonstração da mutação do patrimônio líquido 
1.4 Demonstração do fluxo de caixa (Método Indireto) 
1.5 Demonstração do valor adicionado 
1.6 Notas explicativas 

 

2. Conceitos fundamentais (aplicação) 
2.1 Custos comerciais, industriais e serviços 
2.2 Tributação: lucro presumido, lucro real e Simples Nacional 
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2.3 Operações mercantis: folha de pagamento e encargos sociais, pagamentos 
e recebimentos com atrasos e ou antecipações, compras, vendas, 
prestação de serviços, com as respectivas tributações 
 

3. Investimentos (aplicação) 

3.1  Em ativo tangível e intangível e a respectiva depreciação e amortização 
3.2  Mercado financeiro, ações, debêntures, rendimentos 
3.3 A distribuição de dividendos como perspectivas de novos investimentos 

 

4. Financiamentos (aplicação) 

4.1 Tipos de financiamentos em curto e longo prazos, e análise sobre as taxas 
de juros 

4.2 Os impactos dos financiamentos sobre os resultados empresariais 
 

5. Pronunciamentos contábeis (aplicação) 

5.1Analisar e utilizar os pronunciamentos contábeis de acordo com o assunto 

proposto 

 

6. Elaboração de relatórios (aplicação) 
6.1 Relatório empresarial, o uso de linguagem apropriada 

 

V — Estratégia de trabalho 

Aulas expositivas com exercícios para fixação. 

VI — Avaliação 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela IES. 

VII — Bibliografia 

 

Bibliografia básica 

CAMARGO, C. Análise de investimentos e demonstrativos financeiros. 

1.ed.Curitiba:IBPEX,2007. 

CPC. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Disponível em: 

<www.cpc.org.br>. Acesso em: 12 nov. 2012. (Para acesso aos CPCs 

Pronunciamentos Contábeis/Resoluções do CFC pertinentes aos CPCs.  

HONG, Y. C. Contabilidade gerencial: novas práticas contábeis para a gestão 

de negócios. São Paulo:Pearson/ Prentice Hall,2011. 
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Bibliografia complementar 

BLATT, A. Análise de balanços: estruturação e avaliação das demonstrações 

financeiras e contábeis. São Paulo: Mackron  Books,2001.  

FIPECAFI. Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 

MARTINS, E, GELBCKE, E.R. IUDÍCIBUS, S. Manual de contabilidade das 

sociedades por ações. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

LEVIN, J.; FOX, J. A. Estatística para ciências humanas. 9. ed. São 

Paulo:Pearson/Prentice Hall,2004.  
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PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 6º semestre 
DISCIPLINA: Contabilidade Financeira 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0h/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 
 

I – EMENTA  

 

Nesta disciplina serão tratados assuntos inerentes à atividade contábil, entre 

eles, a questão das perdas estimadas como contas redutoras do ativo e 

provisões como contas de passivos, considerando-se o processo de 

convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, além de 

consolidar os estudos sobre reservas. Trata, ainda, da contabilização da folha 

de pagamento e seus reflexos nas demonstrações contábeis da empresa. E 

por fim, trata da elaboração da DVA - Demonstração do Valor Adicionado que 

expõe o valor adicionado pela empresa em razão de suas atividades e sua 

forma de distribuição. 

Para cada assunto foi identificado o respectivo pronunciamento emitido pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) cujo objetivo é a adequação às 

normas contábeis internacionais.  

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

 

 Enfatizar a consciência ética e a responsabilidade social da 
contabilidade. 

 Buscar o equilíbrio entre a teoria e prática contábil de modo a gerar 
informações relevantes para fins de tomada de decisões. 

 Apresentar uma síntese das principais operações relacionadas à 
contabilidade tendo em vista o registro contábil, culminando com a 
elaboração das demonstrações contábeis. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Desenvolver com o estudante os conhecimentos técnicos para identificação, 

classificação e registro de operações especiais e o respectivo impacto na 

divulgação de informações sobre o patrimônio das organizações  

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.16. Ajustes de Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

4.2.11 Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD). 
4.2.12 Perda Estimada para Redução ao Valor Realizável Líquido dos 

Estoques. (CPC 16 (R1) – Estoques. 
4.2.13 Perdas Estimadas por Valor Não Recuperável em Investimentos 

Não Circulantes. (CPC 01 (R1)  - Redução ao Valor recuperável 
de Ativos). 

4.2.14 Perdas Estimadas por Valor Não Recuperável em Imobilizado e 
Intangível. (CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos. 
 

4.17. Provisões 
4.2.1 Provisões como Exigíveis (CPC 25 – Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes). 
 

4.18. Reservas 
 

4.4. Folha de Pagamento 

4.4.1 Noções básicas de contabilização da folha de pagamento e 
encargos sociais. 

4.4.2 Conceitos básicos. 
4.4.3 Cálculo e contabilização da folha de pagamento e encargos 

sociais. 
4.4.4 Férias a Pagar. 
4.4.5 13º Salário a Pagar. 

 

4.5 Demonstração do Valor Adicionado 

4.5.1 Aspectos conceituais e práticos (CPC 09 – Demonstração do 
Valor Adicionado). 

4.5.2 Como elaborar a DVA. 
4.5.3 Utilização do valor adicionado como instrumento de análise. 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.34 Aulas expositivas 
5.35 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.36 Exercícios em classe e extra-classe 
5.37 Pesquisas extra-classe 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.25 Provas escritas 
6.26 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
6.27 Participações em questionamentos e debates 
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VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica: 

 

FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras. Manual de contabilidade societária. 1a ed., São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9a 

ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. 2ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BATISTA, Antônio Eustaquio; GONÇALVES, Eugênio Celso. Contabilidade 

geral. 7ª. ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 

GRECO, Alvísio; GARTNER, Gunter, AREND, Lauro. Contabilidade teoria e 

prática básicas. 3ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

PADOVEZI, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica: contabilidade 

introdutória e intermediária. Texto e exercícios. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

RIBEIRO, Osni, Moura. Contabilidade intermediária. 3ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 
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VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade Avançada. 16a. ed., 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 01 (R1) – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos. 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 16  (R1) –  Estoques.  

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 25  –  Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 09 –  Demonstração do 

Valor Adicionado.  

PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 6º Semestre 
DISCIPLINA: Contabilidade Pública e Governamental 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90hs/aula 
 
 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata da escrituração contábil na Administração Pública, 

oferecendo aos alunos o conhecimento necessário para a elaboração de 

demonstrações contábeis do setor público. Ela capacita os estudantes a 

registrar os principais fatos decorrentes da ação dos gestores dos bens 

públicos, evidenciando, por meio de relatórios, os resultados da administração 

orçamentária, financeira, patrimonial e de custos, em conformidade com a 

legislação pertinente. Esta disciplina possibilitar ao aluno o domínio da 

sistemática que envolve o controle orçamentário e financeiro da administração 

pública. 
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II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 

competências: 

 

 Abordar os aspectos de interpretação de cunho legalista sobre as 
normas de orçamento, contabilização, controle e prestação de contas do 
setor público. 
 

 Assinalar a importância crescente que a Contabilidade Pública assume 
no setor econômico. 
 

 Enfatizar a Contabilidade Pública como instrumento que visa à 
prestação de serviços, exigindo que os profissionais renovem seus 
métodos de trabalho para tornar o processo de tomada de decisões 
mais eficaz. 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes a contabilizar os principais fatos decorrentes da ação 

dos gestores dos bens públicos, evidenciando, por meio de relatórios contábeis 

ou gerenciais, os resultados da administração orçamentária, financeira, 

patrimonial e de custos, em conformidade com a legislação pertinente. 

Possibilitar o domínio da sistemática que envolve o controle orçamentário e 

financeiro da administração pública. 

 

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

4.1  Contabilidade Aplicada Ao Setor Público 
4.1.1 Serviço Público 
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4.1.2 Administração Pública 
4.1.3 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
 

     4.2  Patrimônio e Sistemas Contábeis  

4.2.1 Patrimônio público  
4.2.2 Classificação do patrimônio público 
4.2.3 Sistema Contábil 
4.2.4 Sistema Orçamentário 
4.2.5 Sistema Financeiro 
4.2.6 Sistema Patrimonial 
4.2.7 Sistema de Compensação 
4.2.8 Sistema de Custos 
4.2.9 Regimes Contábeis 

 

4.3 Orçamento Público 

4.3.1 Origem, conceito e divisões. 
4.3.2 Princípios orçamentários 
4.3.3 Técnicas de elaboração orçamentária. 
4.3.4 Plano plurianual de investimentos (PPA) 
4.3.5 Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e Lei orçamentária anual 

(LOA) 
4.3.6 Processo Orçamentário 

 

4.4 Registro Contábil 
4.4.1 Conceitos 
4.4.2 Classificação 
4.4.3 Plano de Contas 
4.4.4 Receitas e Despesas Públicas 
4.4.5 Estágios e legislação 
4.4.6 Suprimento de fundos, Restos a pagar e despesas de exercícios 

anteriores 
 

4.5.  Demonstrações Contábeis 

4.5.1 Balanço Orçamentário 
4.5.2 Balanço Financeiro 
4.5.3 Balanço Patrimonial 
4.5.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa 
4.5.5 Demonstração das Variações Patrimoniais 
4.5.6 Demonstração do Resultado Econômico 
4.5.7 Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido 
4.5.8  Consolidação das Demonstrações Contábeis 

 

4.6    Gestão Fiscal 
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4.6.1 Lei de responsabilidade fiscal 
4.6.2 Conceitos e Noções 
4.6.3 Crimes fiscais 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.38 Aulas expositivas 
5.39 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.40 Exercícios em classe e extra-classe 
5.41 Pesquisas extra-classe 

 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.28 Provas escritas 
6.29 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
6.30 Participações em questionamentos e debates 

 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

 

Bibliografia Básica 

 

SILVA, Valmir Leôncio da, A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 

Uma Abordagem Prática. 1a ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública. 12a ed., São Paulo: Atlas, 2012 

 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=24481
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=9788522471331
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=9788522471331
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Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 4ª edição: 

<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/principais-

publicacoes/mcasp 

 

 

Bibliografia Virtual 

 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas brasileiras de 

contabilidade técnicas aplicadas ao setor público. http://www.cfc.org.br/ 

 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 4ª edição:  

<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/principais-

publicacoes/mcasp 

 

 

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/principais-publicacoes/mcasp
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/principais-publicacoes/mcasp
http://www.cfc.org.br/
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/principais-publicacoes/mcasp
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/principais-publicacoes/mcasp
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Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal, 4a 

ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

QUINTANA, Alexandre Costa et al, Contabilidade Pública: De Acordo com 

as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público, 1a ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 

MAUSS, Cézar Volnei. Análise de Demonstrações Contábeis 

Governamentais, 1a ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

PISCITELLI, Roberto Bocaccio. TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade 

Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública, 12a ed., 

São Paulo: Atlas, 2012. 

 

ROSA, Maria Berenice, Contabilidade do Setor Público: De Acordo com as 

Inovações das Normas Brasileiras de Contabilidade. 1a ed., São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

 

 

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=28653
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=702
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Direito Social e Trabalhista 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina trata dos conceitos e princípios gerais do Direito do Trabalho e das 

relações individuais e coletivas do trabalho. Abrange também o estudo da Seguridade 

Social, seus princípios e do Regime Geral da Previdência Social. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

- Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para analisar a 

legislação trabalhista em vigor, oferecer subsídios para o estudo e 

compreensão dos conceitos legais básicos e informações atualizadas sobre o 

Direito Trabalhista e criar mecanismos eficazes de conteúdo prático para 

esclarecer dúvidas nos cálculos da área trabalhista e previdenciária. 

-  Apresentar ao estudante os conhecimentos teóricos básicos sobre as 

garantias constitucionais referentes à Seguridade Social, identificar os 

princípios norteadores do Direito Previdenciário, bem como conhecer os 

benefícios e serviços disponibilizados pela Seguridade Social.  
 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Habilitar o estudante ao desenvolvimento de uma visão fundamentada do 
Direito Trabalhista e Previdenciário, seus princípios, ao conhecimento e 
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interpretação das leis e à aplicação prática de cálculos e conhecimento das 
rotinas trabalhistas e previdenciárias, considerando a relação estabelecida 
entre empregado, empregador e órgãos da administração pública. 

  

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.19. Conceitos básicos de Direito Trabalhista 

4.19.1. Conceito 
4.19.2. Direito público ou direito privado? 

4.20. Princípios do direito do trabalho 
4.20.1. Princípio da proteção 
4.20.2. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas 
4.20.3. Princípio da primazia da realidade 
4.20.4. Princípio da continuidade da relação empregatícia 
4.20.5. Outros princípios 

4.21. Direito Individual do Trabalho 
4.3.1. Contrato de trabalho e relação de trabalho 

4.3.2.Conceito de empregado 

4.21.1. Tipos especiais de empregado 
4.21.2. Conceito de empregador 
4.21.3. Admissão de empregado 
4.21.4. Alteração nas condições de trabalho 
4.21.5. Suspensão e interrupção do contrato 
4.21.6. Jornada de trabalho 
4.21.7. Repouso semanal remunerado 
4.21.8. Férias 
4.21.9. Conceito de salário 
4.21.10. Fundo de garantia do tempo de serviço 
4.21.11. Segurança e higiene do trabalho 
4.21.12. Extinção do contrato de trabalho 

4.21.12.1. Verbas Trabalhistas 
4.22. Direito Coletivo 

4.22.1. Relações coletivas de trabalho 
4.22.2. Organização sindical 
4.22.3. A greve no direito do trabalho 

4.23. Da Seguridade Social 

4.23.1. O Direito à Saúde 
4.23.2. Assistência Social 
4.23.3. Previdência Social 

4.24. Princípios constitucionais pertinentes à Seguridade Social 

4.24.1. Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento 
4.24.2. Princípio da Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e 

Serviços às Populações Urbana e Rural 
4.24.3. Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação de 

Benefícios e Serviços 
4.24.4. Princípio da Irredutibilidade do Valor dos Benefícios 
4.24.5. Princípio da Eqüidade na Forma de Participação no Custeio 
4.24.6. Princípio da Diversidade da Base de Financiamento 
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4.24.7. Princípio do Caráter Democrático e Descentralizado na Gestão 
Administrativa 

4.24.8. Princípio da Tríplice Forma de Custeio 
4.24.9. Princípio da Preexistência de Custeio em Relação ao Benefício 

ou Serviço 
4.25. Regime Geral de Previdência Social - RGPS 

4.25.1. Segurados 
4.25.1.1. Empregado 
4.25.1.2. Empregado doméstico 
4.25.1.3. Contribuinte individual 
4.25.1.4. Trabalhador avulso 
4.25.1.5. Segurado especial 

4.25.2. Segurado facultativo 
4.25.3. Os dependentes 
4.25.4. Filiação e Inscrição 
4.25.5. Carência 
4.25.6. Salário-de-contribuição 
4.25.7. Salário-de-benefício 
4.25.8. Plano de Benefícios 
4.25.9. Benefícios da Previdência Social 

4.25.9.1. Aposentadoria 
4.25.9.1.1. Aposentadoria por invalidez 
4.25.9.1.2. Aposentadoria por idade 
4.25.9.1.3. Aposentadoria por tempo de contribuição 
4.25.9.1.4. Aposentadoria especial 

4.25.9.2. Salário-família 
4.25.9.3. Salário-maternidade 
4.25.9.4. Auxílio-doença 
4.25.9.5. Auxílio-acidente 
4.25.9.6. Pensão por morte 
4.25.9.7. Auxílio reclusão 

4.25.10. Serviços da Previdência Social 
4.25.10.1. Serviço Social 
4.25.10.2. Habilitação e reabilitação profissional 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

- Aulas expositivas 
- Estudos de caso individuais e em grupo 
- Exercícios em classe e extra-classe 
- Pesquisa extra-classe 

 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

- Provas escritas 
- Trabalhos de pesquisa e exercícios desenvolvidos em classe e extra-classe 
- Participações em questionamentos e debates. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. 

Curso de Direito do Trabalho. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

FUHRER, Maximilianus Cláudio Américo; FUHRER, Maximiliano Roberto Ernesto. 

Resumo de Direito do Trabalho. 23. ed., São Paulo: Malheiros, 2013. 

 

HORVATH Jr.; Miguel. Direito Previdenciário. São Paulo : Manole, 2010. 

 

Bibliografia Digital: 

 

AMORIM, José Roberto Neves; FREDIANI, Yone. Direito do Trabalho. São Paulo : 

Manole, 2010. 

 

HORVATH Jr.; Miguel. Direito Previdenciário. São Paulo : Manole, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 

 

CORREIA, M. O. G; CORREIA, E. P. B.; Curso de direito da seguridade social. 6 

ed. São Paulo : Saraiva, 2012. 

 

GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 13. ed. – São 

Paulo : Atlas, 2009. 

 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de Prática Trabalhista. 47. ed. - São Paulo : Atlas, 

2012. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. CLT Universitária: Consolidação das Leis do Trabalho. 

13. ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 37a ed., São 

Paulo: LTR, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 
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CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 6º semestre 

DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/ aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/ aula 

 

 

I - EMENTA 

 

Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio 

da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos 

necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica, apresentar 

os instrumentos para coleta de dados e propiciar as bases necessárias para a 

compreensão dos fundamentos da metodologia científica. 

 

II – OBJETIVOS 

 

Desenvolver as habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar o 

conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa bibliográfica 

até à redação de um trabalho.  

 

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Detalhar as etapas para elaboração de um projeto de pesquisa. Mostrar as diversas 

técnicas de pesquisa. Estabelecer procedimentos para coleta, apresentação, 

tratamento e interpretação de dados. Mostrar as etapas para elaboração e divulgação 

de um relatório de pesquisa. 

 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A pesquisa como produção de conhecimento 
2. Noções gerais, conceito e etapas do projeto de pesquisa.  
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3. Tipos de pesquisa: estudos de caso, bibliográficas, descritivas, 
observacionais, correlacionais.  

4. Estudos prospectivos, experimentais, de grupo, de sujeito único. 
5. Técnicas de pesquisa. O projeto de pesquisa. 
6. Estrutura do trabalho de pesquisa; escolha e delimitações do assunto de 

pesquisa; 
7. Coleta e apresentação dos dados. 
8. Análise dos dados, tratamento estatístico. 
9. Interpretação dos dados. 
10. O relatório da pesquisa. Seções do relatório da pesquisa. 
11. A divulgação da pesquisa. Comunicação científica oral e escrita. 
12. Normas de citações e referências bibliográficas. 

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina. 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas de 

teoria e trabalhos. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, São Paulo, Editora Loyola, 2005. 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2007.  

GIL, Antonio Carlos. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006 

. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CLAUDIA ROSA ACEVEDO E JOULIANA JORDAN NOHARA, MONOGRAFIA 

CURSO ADMINISTRACAO, Atlas, 2007. 

DELANE BOTELHO E DEBORAH MORAES ZOUAIN, PESQUISA QUANTITATIVA 

ADMINISTRACAO, Atlas, 2006. 
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SYLVIA MARIA AZEVEDO ROESCH, PROJETOS ESTAGIO PESQUISA 

ADMINISTRACAO, Atlas, 2005. 

SYLVIA CONSTANT VERGARA, PROJETOS RELATORIOS PESQUISA 

ADMINISTRACAO, Atlas, 2007. 

CARLOS ALBERTO GONÇALVES E ANTHERO DE MORAES MEIRELLES, 

PROJETOS RELATORIOS PESQUISA ADMINISTRACAO, Atlas, 2004. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

CURSO: Ciências Contábeis  

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Auditoria  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5hs/ aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

Esta disciplina trata dos conceitos de Auditoria, Regulamentação da profissão 

emanadas pelos órgãos reguladores, Fundamentos de Auditoria.   

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 

competências: 

 

 Integrar teoria e conceitos com metodologia prática e enfatizar as 
responsabilidades do auditor interno e externo e o papel da auditoria 
frente aos órgãos reguladores do Mercado de Capital e Outras 
Instituições. 

 Examinar as normas e procedimentos profissionais e técnicos relativos 
às atividades da auditoria independente. 

 Proporcionar uma visão panorâmica das necessidades atuais da 
auditoria e conhecimentos básicos para implantação, manutenção e 
funcionamento do setor de auditoria. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes a abordar aspectos importantes de auditoria de forma 

a proporcionar um parâmetro do que se espera de um moderno auditor 

externo, bem como uma visão prática dos requisitos indispensáveis para o 
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acompanhamento e transparência da aplicação de recursos nos setores 

públicos e privados. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.11 Característica 
4.11.1 Conceito 
4.11.2 Objetivo e campo de aplicação 
4.11.3 A auditoria na área empresária e no setor público 
4.11.4 Auditoria interna e auditoria externa independente 
4.11.5 A origem da auditoria externa 
4.11.6 O perfil profissional do auditor 

 

4.12 O trabalho da auditoria 
4.12.1 Procedimentos de auditoria 
4.12.2 Documentação da auditoria (NBC TA 230) 
4.12.3 Evidência de auditoria (NBC TA 500 e 501) 
4.12.4 Planejamento e execução dos trabalhos 
4.12.5 Os papeis de trabalho 
4.12.6 Os tipos de auditoria nas empresas públicas e privadas 
4.12.7 Fraude 
4.12.8 Os testes de observância e os substantivos 
4.12.9 Parecer de auditoria: redação, modalidades e destinatários 

 

4.13 As tomadas e prestação de contas 
4.13.1 Aspectos conceituais 
4.13.2 Ciclo dos processos 
4.13.3 Carta de responsabilidade do auditor 
 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.42 Aulas expositivas 
5.43 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.44 Exercícios em classe e extraclasse 
5.45 Pesquisas extraclasse 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.31 Provas escritas 
6.32 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse 
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6.33 Participações em questionamentos e debates 
 

VII – Bibliografia Básica  

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno completo. 8a 

ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6ª Ed., São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil. 8a ed., São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

NBC – Normas Brasileira de Contabilidade – CFC – Conselho  Federal de 

Contabilidade. 

 

Bibliografia Complementar 

 

CHERMAN, Bernardo  Auditoria  externa, interna e governamental, São 

Paulo: Freitas Bastos Editora, 2005 

 

LIMA, Diana Vaz de; CASTRO, Róbison Gonçalves de. Fundamentos de 

auditoria governamental e empresaria, 2ª ed,. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

LINS, Luiz S. Auditoria: uma abordagem prática com ênfase na auditoria 

externa, 2º ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 

JUND, S. Auditoria: conceitos, normas técnicas e procedimentos, Rio de 

Janeiro: Impetus, 2003. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 7º Semestre 
DISCIPLINA: Ciências Contábeis Integrada 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I - EMENTA  

 

Esta disciplina tem como objetivo levar o aluno a utilizar o conhecimento 

adquirido no curso até o momento na resolução de problemas, discussão de 

casos práticos, interpretação de textos teóricos ou de relatos de pesquisas. 

Pretende-se possibilitar ao aluno a identificação dos conhecimentos utilizados 

que foram úteis no desenvolvimento de seu raciocínio, assim como o 

reconhecimento daqueles que devem ser retomados ou atualizados. 

 

II - OBJETIVOS GERAIS 

 

 Ampliar os conhecimentos sobre práticas de gestão e resultados 
utilizados nas organizações e sua relação com os resultados relevantes 
e consequente distribuição para as partes interessadas. 

 

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar criticamente as práticas contábeis utilizadas nas empresas industriais 

e de serviço; os resultados relevantes produzidos pela aplicação das práticas 

contábeis, bem como a distribuição destes resultados para as partes 

interessadas identificando principais lacunas de gestão e propor ações de 

melhorias.  

 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.14 Estudos de Casos 
4.14.1 Custeio por absorção x Apuração de IPI e ICMS 
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4.14.2 Comparação entre regimes tributários (Simples Nacional, Lucro 
Presumido e Lucro Real) 

4.14.3 Métodos de Custeio x Apuração de Resultado 
4.14.4 Plano de Contas x Demonstrações Contábeis 
4.14.5 Investimentos x Demonstrações Contábeis 
4.14.6 Provisão para Contingências x Demonstrações Contábeis 
4.14.7 Financiamentos x Imobilizado 
4.14.8 Desconto de Duplicatas x Empréstimos 
4.14.9 Demonstrações Contábeis x Análise 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.46 Aplicação de exercícios práticos como estudos de caso integrando 
assuntos abordados no conteúdo programático. 

5.47 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.48 Exercícios em classe e extraclasse 
5.49 Pesquisas extraclasse 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.34 Provas escritas 
6.35 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse 
6.36 Participações em questionamentos e debates 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 

FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras. Manual de contabilidade societária. 2a ed., São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª. ed., São Paulo: Atlas. 2010 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 16ª. ed., São Paulo: Atlas. 

2012. 
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Bibliografia Complementar 
 

FABRETTI, Laudio Camargo. Contabilidade Tributária. 12ª. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

IUDÍCIBUS, Sergio. Teoria da Contabilidade. 10º. ed., São Paulo: Atlas, 2010 

 

SANTOS, J. Santos. Contabilidade e Análise de Custos. 6ª. ed., São Paulo: Atlas 2011  
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE:  7º Semestre 

DISCIPLINA: Contabilidade Gerencial 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 

 

 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina trata da questão as decisões especiais tomadas através das 

informações Contábeis, no tocante de formação do lucro empresarial e Variações de 

Preço. Relação Custo/Volume/Lucro. Análise de Custos e Decisões Táticas 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

 Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 
competências: 

 Avaliar os fundamentos teóricos da contabilidade gerencial unindo-os à prática 
empresarial, evidenciando o conjunto mínimo de ferramentas necessárias ao 
controle e gerenciamento das organizações; 

 Desenvolver o entendimento estratégico da contabilidade nas decisões gerenciais; 

 Atuar gerencialmente a partir de demonstrações contábeis, facilitando o 
desenvolvimento da aptidão de tomada de decisões. 

 

III – OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Oferecer ao estudante o conhecimento técnico acerca do tratamento da lucratividade 

das organizações, as influências mercadológicas e inflacionárias que as atinge, para 

que, comparando os resultados com os anseios sociais, seja capaz de elaborar juízos 

de valores e ensaios de superações, onde for necessários. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 Noções Preliminares 
4.1.1 Caracterização de contabilidade gerencial 
4.1.2 Atitudes e características do contador gerencial 

 

4.2 Relações Custo/Volume/Lucro 

4.2.1 Margem de Contribuição 
4.2.2 Ponto de Equilíbrio: contábil, econômico e financeiro 
4.2.3 Alavancagem Operacional e Financeira 

 

4.3 Custeio ABC 

4.3.1 Importância do Custeio ABC 
4.3.2 Atribuição dos CIF 
4.3.3 Aplicação do Custeio ABC 
4.3.4 Outros tipos de custeio para controle: RKW, GECON 

4.4 Lucro Empresarial e Variações de Preço 
4.4.1 Variações de preços em operações simples 
4.4.2 Variações de preços nas Demonstrações Contábeis 

4.4.2.1 A correção de balanços 
4.4.2.2 Custos históricos 
4.4.2.3 Custos históricos corrigidos 
4.4.2.4 Custos de reposição 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

5.50 Aulas expositivas 
5.51 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.52 Exercícios em classe e extraclasse 
5.53 Pesquisas extraclasse 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

6.37 Provas escritas 
6.38 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse 
6.39 Presença e participação 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia básica 
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HORGNGREEN, Charles T., SUNDEM, Gary L. & STRATTON, William O. 

Contabilidade Gerencial, 12ª ed., São Paulo: Pearson, 2003. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. 7a ed., São Paulo: Atlas, 2002. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade gerencial – Um Enfoque em sistema de 

informações contábeis, 6ª ed., São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia complementar 

 

ATKINSON, Anthony A. et alli. Contabilidade gerencial. 1a ed., São Paulo: Atlas, 

2000. 

 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Contabilidade gerencial: teoria e prática. 4a ed., São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

CHING, HONG YUH. Contabilidade gerencial, São Paulo: Pearson, 2006. 

 

HORNGREEN, Charles T., DATAR, Srkant M. & FOSTER, George. Contabilidade de 

custos – volume 2, 11ª edição, Pearson, 2010.  

 

NAKAGAWA, Masayuki. ABC Custeio baseado em atividades. 2a ed., 7º tiragem, 

São Paulo: Atlas, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
CURSO: Ciências Contábeis 
SÉRIE: 7º semestre 
DISCIPLINA: Controladoria e Orçamentos 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30hs/aula 
 
 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata da Controladoria e do papel do controller. Ela apresenta os 

principais instrumentos e ferramentas que o controller deve utilizar, mostrando 

a controladoria como órgão administrativo e como ciência. Ela capacita o 

estudante a identificar as oportunidades que o controller tem para contribuir 

para gestão das empresas, utilizando os Sistemas de Informações da 

Controladoria, o Planejamento estratégico e operacional e a Formação do 

Preço de Venda. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

 

 Abordar a importância do controller e sua contribuição na produção de 
informações para a otimização do processo decisório. 

 Introduzir a questão ambiental entre os aspectos relevantes do 
planejamento. 

 Desenvolver uma linha de raciocínio fundamentado acadêmica e 
cientificamente, objetivando definir o papel exercido pela Controladoria 
no processo de gestão empresarial. 

 Dar uma visão geral do planejamento financeiro e orçamentário e do 
controle de resultados e suas técnicas 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Apresentar ao estudante os principais instrumentos e ferramentas que o 

controller deve utilizar, bem como o sistema integrado de informações, 
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destacando as oportunidades de contribuir para gestão das empresas na 

obtenção de êxito nas metas estratégicas.   

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.26. Missão e Estrutura da Controladoria e o papel do Controler 
4.1.1 Missão da Controladoria 
4.1.2 A Controladoria na Organização 
4.1.3 Estrutura da Controladoria 
4.1.4 Estrutura Administrativa 
4.1.5 Fundamentos para implementação de uma Controladoria 
 

4.27. O Modelo de Gestão e o Processo de Gestão 
4.2.1 Visão geral da empresa: Missão, Crenças e valores 
4.2.2 Modelo de Gestão 
4.2.3 O Processo de Gestão 
4.2.4 O Processo de tomada de decisão 
 

4.28. Sistema de Informação da Controladoria 
4.3.1 Sistema de Informação 
4.3.2 Sistema de informação de Controladoria 
4.3.3 O sistema de informação contábil  
4.3.4 Gestão Econômica 
 

4.29.  Planejamento e Controle de Resultados e o Processo de 
Gestão 

4.4.1 Princípios Fundamentais do Planejamento e Controle de 
Resultados  
Descrição de um Programa Amplo de Planejamento e Controle de 
Resultados 

4.4.2 Planejamento e Controle de Vendas  
4.4.3 Planejamento da Produção  
4.4.4 Planejamento e Controle da Utilização e das Compras de 

Matérias Primas  
4.4.5 Planejamento e Controle de Custos de Mão de Obra Direta  
4.4.6 Planejamento de Despesas  
4.4.7 Planejamento e Controle de Investimentos 
4.4.8 Formação de Preço de Venda 
 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
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5.54 Aulas expositivas 
5.55 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.56 Exercícios em classe e extraclasse 
5.57 Pesquisas extraclasse 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.40 Provas escritas 
6.41 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse 
6.42 Participações em questionamentos e equipamentos 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 

CAGGIANO, Paulo César, FIGUEIREDO,Sandra. Controladoria: Teria e 

Prática. 4ª ed. São Paulo, Atlas, 2008. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria Estratégica e Operacional. 3a ed. 

São Paulo. Cengage Learning . 2012. 

 

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. Controladoria. 1a ed. São Paulo. Saraiva. 

2009. 

 

Bibliografia Virtual 

 

CHING, Hong Yuh, MARQUES, Fernando e PRADO, Lucilene. Contabilidade e 

Finanças: Para não especialistas. São Paulo. Pearson Prentice Hall.      

 

Bibliografia Complementar 

 

http://busca.extra.com.br/?Filtro=C512_M1270
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CARDOSO, Ruy Lopes. Orçamento Empresarial: Aprender Fazendo1ª Ed., São 

Paulo: Atlas, 2012 

 

FREZATTI, Fábio. Orçamento Empresarial: Planejamento e Controle 

Gerencial 5ª ed. São Paulo, Atlas, 2007. 

 

OLIVEIRA, Luis Martins et alii. Controladoria Estratégica. 9ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2013 

SANTOS, José Luiz dos. Fundamentos de Orçamento Empresarial. 1a ed., 

São Paulo: Atlas, 2008. 

 

SOBANSKI,Jaert J. Prática de Orçamento Empresarial. 3ª ed. São Paulo, 

Atlas, 2007. 

http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=9788522469567
http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=11894
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PLANO DE ENSINO 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 7º semestre 

DISCIPLINA: Gestão das Informações 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0hs/aula 

CARGA HORÁRIA SEMENSAL: 60hs/aula 

 

 

I - EMENTA  

 

Esta disciplina trata do planejamento, implementação, controle e ação corretiva 

do sistema de informação na organização. Especialmente ocupa-se das 

informações necessárias pela organização, a partir das estratégias da 

empresa, para a consecução dos seus objetivos. A partir dos objetivos e das 

metas que os quantificam, tendo em conta as diretrizes que devem ser 

seguidas, são definidos os indicadores apropriados. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Contribuir para o desenvolvimento das competências requeridas dos alunos, 

para que possam exercer o papel de contador, conforme definidas no Projeto 

Pedagógico do Curso/PPC, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Graduação em Ciências Contábeis – Resolução CNE/CES 

10/2004. 

 

III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Saber definir  os quesitos de excelência dos sistemas de informações 

operativos e estratégicos da empresa; identificar, selecionar e utilizar as 

informações necessárias ao processo de gestão empresarial e especificar 

indicadores estratégicos e operativos. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1-Cultura da informação (cap. 1) 

O papel do administrador de sistemas de informação; Cultura da informação 

Primeira regra da cultura da informação; 

Cultura da informação adequada à empresa 

 

2-Informação estratégica-I (cap. 2) 

Informação e vantagem competitiva; Vantagem competitiva; Tipos de 

vantagens competitivas; Campos da competição; Armas da competição; 

Conceito de sistemas de informação eficientes; Informação estratégica como 

processo 

 

3- Conceito ampliado de informação estratégica (cap. 3) 

Conceito ampliado de informação estratégica; Visão de futuro: um perfil 

organizacional antecipado; A visão e os autores de estratégia; A estratégia na 

visão; Funcionalidade interna; Gestão sistêmica 

 

4- Sistema de Informações e Vantagem Competitiva (cap. 4) 

Informações gerenciais e operacionais; Tipos de sistemas de informações 

gerenciais; A evolução dos sistemas integrados de gestão; Características de 

um SIG; Importância do ERP para as organizações?; ERP como fonte de 

vantagem competitiva; Desenvolvimento e implantação de sistema de 

informação.; Ferramentas CASE 

 

5- Monitoração ambiental  (cap. 7) 

Monitoração ambiental: conceito e importância; Monitoração da estratégia de 

posicionamento; Monitoração da estratégia competitiva; Monitoração da 

qualidade do negócio; Gestão da monitoração ambiental; Sinais fracos 
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6- Análise crítica do desempenho global (cap. 8) 

Análise crítica do desempenho global da organização; Resultados da 

organização; Sistema de indicadores 

 

7- Conceito de indicador (cap. 9) 

Objeto, atributos, parâmetros, métricas e indicadores; Conceito de indicador 

organizacional 

 

8- Tipologia de indicadores (cap. 10) 

Tipologia de indicadores; Quanto ao vínculo com outros indicadores; Quanto ao 

objetivo; Quanto ao tipo de objeto no fluxo organizacional; Quanto à 

responsabilidade; Quanto à relação dos objetos; Quanto à sua utilização; 

Quanto à forma de medir; Quanto à sua natureza; Quanto à amplitude; Quanto 

à constituição 

 

9- Escalas e variáveis (cap. 11) 

Tipos de escalas; Escala tipo Thurstone; Escala tipo Likert; Escala de 

frequência verbal ou de avaliação de frequência; Escala ordinal; Escala de 

ranking forçado; Escala linear numérica; Escala tipo trade-off; Tipos de 

variáveis  

 

10- Importância relativa dos indicadores (cap. 12) 

Importância relativa dos indicadores; Tipos de indicadores; Quanto à utilização; 

Importância funcional dos indicadores; Indicadores principais; Indicadores de 

apoio; Indicadores sociais; Indicadores referentes à gestão das informações; 

Sistemas de Indicadores 

 

11- Conceitos fundamentais para especificação de indicadores (cap. 14) 

Conceito de Vantagem Competitiva; Conceito de Campo de Competição; 

Conceito de Arma de Competição; Conceito de Negócio; Conceito de Portfólio 

de Negócio 
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12- Indicadores da estratégia competitiva (cap. 15) 

Estratégia competitiva; SE de diferenciação; Perfil competitivo; Fatores críticos 

de sucesso; SE de imitação; SE de integração com clientes; SE de 

oportunidades 

 

13-Processo de especificação de indicadores (cap. 19) 

Forma geral de especificação de indicadores; Especificação do objetivo; Tipos 

de indicadores geralmente especificados; Indicadores típicos 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

 As aulas serão expositivas devendo conter como regra geral amplo período 
reservado para exercícios, por parte dos alunos, das técnicas e ferramentas 
apresentadas. Nestas aulas deverá ser fortemente relacionada a disciplina 
com a profissão do administrador, através de situações práticas e reais.  

 

 Deve-se notar que, devido à complexidade da disciplina, que envolve 
conceitos relativamente desconhecidos pelos alunos, bem como devido à 
extensão do conteúdo programático deve-se criar situações que privilegiem 
o trabalho extraclasse, preferencialmente em grupos, bem como a pesquisa 
e atividades de antecipação às aulas mantendo os alunos continuamente 
desafiados a se manter em sintonia com a evolução das aulas. 

 

 Deverão ser sempre apresentados e recomendados materiais de leitura que 
relacionem a disciplina com a Administração de Empresas estimulando os 
alunos a contextualizar a disciplina. 

 

VI– AVALIAÇÃO 

 

 Serão respeitados os critérios de avaliação e aprovação definidos pela 
IES, procurando sempre entender a avaliação como mais uma 
oportunidade de aprendizado, e de desenvolvimento das competências. 

 Em todas as avaliações deve-se ter em mente a necessidade do aluno 
integrar a disciplina com a Administração, usando as técnicas estatísticas 
para analisar e solucionar problemas situados nas áreas de atuação 
administrativa. 

 Parte importante da avaliação deve ser reservada para trabalhos em 
grupo e extraclasse, de modo que sejam estimuladas pesquisa, sinergia 
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entre membros da equipe, comunicação e expressão dos resultados 
encontrados e integração com a Administração de Empresas.   

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

MEIRELES, Manuel. Gestão das informações organizacionais: Quesitos de 

excelência dos sistemas de informações operativos e estratégicos, 2012. 

Disponível em: http://www.profmeireles.com.br/v2/etapa_02.asp?id=71 

LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo: 

Pearson, 2011. 

Fundação Getúlio Vargas. Tecnologia da Informação e da Comunicação v1. 

São Paulo: Pearson, 2011 

 

http://www.profmeireles.com.br/v2/etapa_02.asp?id=71
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Bibliografia Virtual: 

LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo: 

Pearson, 2011. 

Fundação Getúlio Vargas. Tecnologia da Informação e da Comunicação v1. 

São Paulo: Pearson, 2011 

Fundação Getúlio Vargas. Tecnologia da Informação e da Comunicação v2. 

São Paulo: Pearson, 2011 

 

Bibliografia Complementar: 

AUDY, J.L.N.; ALEXANDRE, G.K. Fundamentos de sistemas de informação. 

São Paulo: Bookman, 2005. 

BURGES, M. Princípios de Administração de Redes e Sistemas. Rio de 

Janeiro: LTC, 2006. 

GOMES, E.; BRAGA, F.. Inteligência Competitiva. São Paulo: Campus, 2002. 

HRONEC, S. Sinais Vitais.  São Paulo: Makron. 1994 

O´BRIEN, J.A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da 

Internet. 2.ed.São Paulo: Saraiva,  2004 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 7º semestre 

DISCIPLINA: Perícia, Avaliação e Arbitragem 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 hs/aula 

CARGA HO7RÁRIA SEMESTRAL: 60hs/aula 
 
 

I – EMENTA 

 

Esta disciplina apresenta ao aluno a perícia contábil como prova judiciais, os 

tipos de perícia, o perito contábil como auxiliar da justiça. A inserção da perícia 

e avaliação no Código do Processo Civil e na legislação pertinente. Formulação 

de quesitos, laudo e pareceres. Honorários, prazos e documentação para 

suporte das perícias. Prática de perícia. Arbitragem: conceitos, tipos e 

características. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

 Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as 
seguintes competências: 

 Definir o curso lógico de ideias que orienta o método pericial objetivando 
encaminhar o pensamento no sentido de realizar a tarefa pericial 
contábil, de avaliação e arbitral. 

 Desenvolver um estudo teórico e o ajuste a conhecimentos práticos para 
a realização da perícia contábil, avaliação e arbitragem. 

 Permitir uma ampla visão das finalidades e das formas de atuação do 
perito contábil, avaliador e árbitro, conhecer o seu embasamento 
doutrinário e legal. 

 Conhecer a perícia, seus conceitos, tipos, características e legislação 
pertinente. 

 Avaliação como prova pericial. 

 Arbitragem no Código de Processo Civil e na Lei de Arbitragem. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes a colocar em prática, a partir de um embasamento 

conceitual, o conhecimento das técnicas periciais e arbitrais e normas 

existentes, com o propósito de colaborar na solução de conflitos. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.15 Normas Brasileiras de Contabilidade e Legislação 
4.15.1 Resolução CFC nº 1.243 de 10-12-2009, que aprovou a NBC TP 

01 – Perícia Contábil 
4.1.1.1 Objetivo 
4.1.1.2 Conceito 
4.1.1.3 Execução 
4.1.1.4 Procedimentos 
4.1.1.5 Planejamento 
4.1.1.6 Termo de Diligência 
4.1.1.7 Laudo e Parecer Pericial Contábil 
4.1.1.8 Modelos 

 

4.15.2 Resolução CFC nº 1.244 de 10-12-2009, que aprovou a NBC PP 
01 – Perito Contábil 
4.1.2.1 Objetivo 
4.2.1.2 Conceito 
4.2.1.3 Competência Profissional 
4.2.1.4 Habilitação Profissional 
4.2.1.5 Educação Continuada 
4.2.1.6 Independência 
4.1.1.7 Impedimento e Suspeição 
4.1.1.8 Sigilo 
4.1.1.9 Responsabilidade 
4.1.1.10 Zelo Profissional 
4.1.1.11 Esclarecimentos 
4.1.1.12 Utilização de Trabalho de Especialista 
4.1.1.13 Honorários 
4.1.1.14 Modelos 

 

4.15.3 Código de Processo Civil 
4.1.3.1 Avaliação como prova pericial 

 

4.15.4 Código de Processo Civil e Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) - 
Arbitragem 
4.1.4.1 Disposições Gerais 
4.1.4.2 Convenção de Arbitragem e seus efeitos 
4.1.4.3 Árbitros 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
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5.58 Aulas expositivas 
5.59 Exercícios de fixação individuais e em grupo 
5.60 Exercícios em classe e extraclasse 
5.61 Pesquisas extraclasse 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

6.43 Provas escritas 
6.44 Trabalhos e exercícios desenvolvidos em classe e extraclasse 
6.45 Participações em questionamentos e debates 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 5ª ed., 2ª tiragem, São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Arbitragem- Uma Atividade para Contadores- 

Comentários à Lei nº 9.307/96. Curitiba: Juruá Editora, 2012. 

 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Perícia Contábil - Normas Brasileiras Interpretadas - 

Interpretação à Luz dos Códigos Civil, Processo Civil e Penal, com ênfase em Temas 

Destacados da Ciência e da Política Contábeis. 5ª ed., Curitiba: Juruá Editora, 2012. 

 

Legislação básica: 

 

Código de Processo Civil 

Código Civil 

Código Penal 

Lei de Arbitragem- Lei nº 9.307/96 

Resolução CFC nº 1.243, de 10-12-2009, que aprovou a NBC TP 01 – Perícia Contábil. 
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Resolução CFC nº 1.244, de 10-12-2009, que aprovou a NBC PP 01 – Perito 

Contábil. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MAGALHÃES, Antonio de Deus F. e LUNKES, Irtes Cristina. Perícia Contábil 

nos processos civis e trabalhistas: O valor informacional da contabilidade 

para o sistema judiciário. 1ª ed., São Paulo: Atlas, 2008. 

 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova Pericial Contábil – Teoria e Prática. 10ª ed., 

Curitiba: Juruá Editora, 2012. 

 

ORNELAS, Martinho Mauricio Gomes de. Perícia Contábil. 4ª ed., 5ª tiragem, São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

PIRES, Marco Antônio Amaral. Laudo Pericial Contábil na Decisão Judicial. 4ª ed., 

Curitiba: Juruá, 2013. 

 

SÁ, Antonio Lopes de. Perícia Contábil. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: Ciências Contábeis 
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SÉRIE:     8° Semestre 

DISCIPLINA: Análise  das Demonstrações Contábeis 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   90 horas 

 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata da questão as analise de capital de giro, necessidade de 

capital de giro, e interpretar o grau de tesouraria , analise de fluxo de caixa, 

descrever a importância da interpretação para tomadas de decisões referente a 

EVA e MVA.  

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 
competências: 

 Evidenciar a utilidade da análise da situação econômico-financeira das 
empresas como instrumento de tomada de decisões. 

 Focalizar a análise das demonstrações contábeis considerando as 
diversas hipóteses para que o analista financeiro forme juízo sobre o 
controle de gestão, os financiamentos, a valorização da empresa e o 
saneamento financeiro. 

 Desenvolver e analisar com o aluno, instrumental teórico e prático,  em 
análise dos demonstrativos contábeis , visando gerar informações para a 
tomada de decisões empresariais e comparação os com os mesmos 
segmentos dos vários agentes econômicos. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes a elaborar e interpretar as Demonstrações Contábeis 

com rigor técnico e imprimir um sentido gerencial à análise extraindo 

informações úteis e relevantes para o processo decisório nas organizações.  

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 Demonstrações Contábeis (Revisão) 

4.1.1 Balanço Patrimonial 

4.1.2 Demonstração do Resultado do Exercício 

4.1.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
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4.1.4 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 

4.1.5 Relatório da Diretoria 

4.1.6 Notas Explicativas 

4.1.7 Publicação de Balanços – Caso Prático 

 

4.2 Análise Profunda de Rentabilidade 

4.2.1 Fórmula DU PONT 

4.2.2 GAF – Aplicação em Balanço publicado 

 

4.3 Análise do Ciclo Operacional 

4.3.1 Investimentos em giro 

4.3.2 Necessidade de capital de giro 

4.3.3 Investimento operacional em giro em empresas sazonais 

4.3.4 Ciclo operacional 

4.3.5 Ciclo financeiro equivalente 

4.3.6 Comentários sobre o investimento operacional em giro 

4.3.7 Comparativo de Capital de giro e Necessidade de capital 
de giro 

 

4.4 Análise do Fluxo de Caixa 

4.4.1 Fluxo de Caixa – método direto 

4.4.2 Fluxo de Caixa – método indireto 

4.4.3 DOAR - Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos  

4.4.4 EBITDA – Earning Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization. 

 

4.5 EVA & MVA 

4.5.1 Objetivos 

4.5.2 Natureza e limitações do EVA e MVA 

4.5.3 Medidas de desempenho 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
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Aulas expositivas com exercícios  para fixação.  

 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela 

Faculdade. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 

 ASSAF NETO, Alexandre.  Finanças corporativas e valor. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010 

 

 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços: a análise da liquidez e do 

endividamento, a análise do giro. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

 SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011.  

 

 

Bibliografia Complementar 

 

GITMAN, Lawrence J..Princípios de administração financeira. 12 ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 32. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011 
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MORANTE, Antonio Salvador. Análise das demonstrações financeiras: 

aspectos contábeis da demonstração de resultados. 2. ed São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo V. Contabilidade avançada 

e análise das demonstrações financeiras. 15. ed. São Paulo: Frase, 2007. 

 

REIS, Arnaldo Carlos de Rezende. Demonstrações contábeis: estrutura e 

análise. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Avaliação de Empresas 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata das Metodologias de Avaliação de Empresas, capacitando 

o aluno a entender como calcular o valor da empresa utilizando as 

metodologias baseadas nos dados contábeis e as metodologias baseadas no 

cálculo do valor presente líquido. Esta disciplina oferece aos alunos o 

conhecimento necessário para a elaboração de relatórios sobre o valor de 

mercado das empresas, dando subsídios para as operações de cominação de 

negócios. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 
competências: 

 Desenvolver o conhecimento técnico acerca do tratamento de tópicos 
especiais da contabilidade, ligados á  teoria e desenvolvimento de 
algumas especialidades. 

 

 Apresentar uma síntese das principais metodologias de avaliação de 
empresas e os principais procedimentos relacionados  

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Oferecer ao educando o conhecimento necessário para a apuração do valor da 

empresa, utilizando várias metodologias, dando subsídios para as operações 

de cominação de negócios. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 Avaliação de Empresas  

4.1.1 Metodologia do Valor Contábil, Patrimonial de Mercado e de Liquidação. 

4.1.2 Metodologia do P/L e de Capitalização dos lucros  

4.1.3 Metodologia de Múltiplos  

4.1.4 Metodologia dos Fluxos de Caixa 

4.1.5 Metodologia de Opções Reais 

4.1.6 Metodologia da TIR e do Pay Back   

   

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

Aulas expositivas com exercícios para fixação. 

 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela 

Faculdade. 

 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de processos: conceitos, 
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metodologia e práticas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ATKINSON, Anthony A. et al. Contabilidade gerencial. 3. ed. São Paulo: Atlas,2011. 

 

LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de auditoria e revisão de demonstrações 

financeiras. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

MATARAZZO, Dante C. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SANTOS, José Luiz dos, et al. Manual de práticas contábeis: aspectos societários e 

tributários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de investimentos: 

fundamentos, técnicas e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE:     8° Semestre 

DISCIPLINA: Contabilidade Avançada 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata da Consolidação das Demonstrações Contábeis, 

capacitando o aluno a entender as técnicas de consolidação, como as 

eliminações das operações entre empresas do grupo, o diferimento dos tributos 

e o destaque dos acionistas não controladores. Esta disciplina oferece aos 

alunos o conhecimento necessário para a elaboração de demonstrações 

contábeis após as operações com empresas como a fusão, cisão e 

incorporação, detalhando os efeitos dessas as operações nas Demonstrações 

Contábeis. 

 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 
competências: 

 Conhecimento técnico acerca do tratamento de tópicos especiais da 
contabilidade, ligados á teoria e desenvolvimento de algumas 
especialidades. 

 

 Apresentar uma síntese dos principais temas relacionados à 
contabilidade avançada, os principais procedimentos relacionados à 
elaboração de demonstrações contábeis consolidadas. 

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Oferecer ao educando, o conhecimento necessário para a elaboração de 

demonstrações contábeis consolidadas e após as operações de cominação de 

negócios, seus fundamentos técnicos e teóricos com base na harmonização 

contábil imposta pelo processo de globalização. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1       Consolidação de Demonstrações Contábeis 

4.1.1   Noções preliminares de consolidação 

4.1.2  Técnicas de consolidação 

4.1.3   Eliminações de consolidação 

4.1.4   Lucro nos Estoques 

4.1.5   Lucro nos Ativos Imobilizados 

4.1.6   Diferimento dos tributos 

           4.1.7   Investimentos 

4.1.8   Acionistas não controladores 

 

      4.2.   Combinação de Negócios 

4.2.1. Fusão  

4.2.2  Cisão 

4.2.3  Incorporação 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

Aulas expositivas com exercícios  para fixação. 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela 

Faculdade. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

 

 

Bibliografia Básica: 
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ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de auditoria e revisão de demonstrações 

financeiras. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo V.. Contabilidade avançada e análise 

das demonstrações financeiras. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

 IUDÍCIBUS,Sérgio de; MARTINS,Eliseu; ELBECKE, Ernesto Rubens. Manual de 

contabilidade das sociedades por ações. 6.  ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade gerencial: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo V. Contabilidade Avançada e análise 

das demonstrações financeiras. 16.  São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

MOTTA, Regis da Rocha; CALÔBA, Guilherme Marques. Análise de investimentos: 

tomada de decisão em projetos industriais.  São Paulo: Atlas, 2011. 

 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de investimentos: 

fundamentos, técnicas e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Disciplina: 

Carga Horária: 

ESTÁGIO CURRICULAR 

200 horas 

 

Ementa 

O Estágio Curricular (EC) constitui-se numa atividade obrigatória para todos os estudantes de 
Ciências Contábeis da IES, sendo ele regulado pela própria instituição e atrelado ao perfil do 
egresso definido no PPC. 

 

Bibliografia Básica 

 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

Introdutória (Livro texto). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2010.  

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. Contabilidade 

Introdutória (Livro de exercícios). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica – Edição Revista. São Paulo: Pearson, 

2010. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso aos CPC,s 

Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos CPC,s. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9a ed., São 

Paulo: Atlas, 2010. 

Marion, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15a ed., São Paulo: Atlas: 2009. 

Marion, José Carlos. Contabilidade Básica. 10a ed., São Paulo: Atlas: 2009. 
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CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Governança Corporativa 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I-EMENTA  

 

Esta disciplina trata da questão da formulação das estratégias organizacionais 

(corporativas e de negócios) usando as premissas das Boas Práticas da 

Governança Corporativa a partir da identificação e análise das ameaças e 

oportunidades (ambiente externo) e das forças e fraquezas (ambiente interno). 

A importância do uso de Mecanismos internos e externos de Governança 

Corporativa. Papel do Conselho de Administração. Códigos de Governança 

Corporativa e impactos da sua adoção. 

 

 

II-OBJETIVOS GERAIS 

 

•Oferecer informações sobre Governança Corporativa, para que os alunos 

tenham conhecimentos básicos sobre a evolução deste tema na administração 

moderna. 

•Estudar as concepções da administração corporativa, enfatizado pela gestão 

sustentável das empresas e seu comportamento social responsável.  

•Analisar a evolução do Tema na literatura internacional desde sua criação  na 

década de 90.  

     

III-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Introduzir conceito e práticas de governança corporativa e compreender seu 

impacto sobre as organizações no Brasil e no exterior. 

 

 

IV-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 – Governança corporativa: visão geral 

1.1 - Governança corporativa: síntese das principais funções 
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1.2 – Os ágios da governança corporativa 

1.3 – Visão geral das práticas de governança corporativas requeridas das 

organizações: a abordagem do MEG/FNQ 

 

2 – Origens e fundamentos da governança corporativa 

2.1 – Evolução da empresa capitalista e o surgimento da governança 

corporativa 

a) Etapas de evolução da empresa capitalista 

b) O processo de dispersão do capital 

c) A separação propriedade-controle e a evolução da administração 

d) Os conflitos de agência 

e) Surgimento da governança corporativa 

 

2.2 – Governança corporativa e requisitos das partes interessadas 

a) Introdução 

b) Stakeholders: principais tipos, composição e interesses 

c) Orientação da governança corporativa: tendências 

2.3 – Fundamentos da governança corporativa 

a) Introdução 

b) Principíos da OCDE 

c) Novo cenário da governança corporativa 

c.1) Lei Sarbanes-Oxley 

 

3 – Código IBGC das melhores práticas de governança corporativa 

3.1 – Propriedade 

3.2 – Conselho de Administração 

3.3 – Gestão 

3.4 – Auditoria Independente 

3.5 – Conselho Fiscal 

3.6 – Conduta e conflito de interesses 

 

6 – Avaliação das práticas de governança corporativa. 
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V-ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

As aulas serão expositivas com exercícios de fixação 

 

 

VI-AVALIAÇÃO 

 

•Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela 

Faculdade. 

 

 

 

 

VII-BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica 

 

LAMEIRA,Valdir de Jesus. Governança corporativa. Rio de Janeiro: Forense, 

2001. 

 

MACHADO FILHO, Claúdio Pinheiro. Responsabilidade social e 

governança: o debate e as implicações: responsabilidade social, instituições. 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

MELO NETO, Francisco P. de; TROES, César. Gestão da responsabilidade 

social corporativa: o caso brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 
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ALESSIO, Rosemeri. Responsabilidade social das empresas no Brasil: 

reprodução de postura ou novos rumos? Porto Alegre: Edipucrs, 2004. 

BEULKE, Rolando. Precificação: sinergia do marketing a das finanças. São 

Paulo: Saraiva, 2009 

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de processos: 

conceitos, metodologia e práticas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social 

corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 
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CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Normas Internacionais de Contabilidade 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas 

 

 

I – EMENTA  

 

Esta disciplina trata das mudanças ocorridas na contabilidade brasileira com a 

harmonização contábil perante as exigências impostas pelo processo de 

globalização. Capacita os alunos à compreensão dos aspectos relacionados à 

Estrutura Conceitual para a elaboração das Demonstrações Contábeis bem 

como aborda aspectos específicos referentes ao tratamento que deve ser dado 

ao Imobilizado, Intangível, Estoques, Operações de Arrendamento Mercantil e 

Ajustes a Valor Presente. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes 
competências: 

 Apresentar uma síntese dos princípios da teoria contábil de um ponto de 
vista doutrinário. 

 Desenvolver o raciocínio contábil. 

 Compreender a construção teórica básica das principais Demonstrações 
Contábeis. 

 Apresentar um referencial genérico para avaliar áreas da teoria e da 
prática contábil em três níveis básicos: o nível estrutural, de 
interpretação semântica e pragmática.  

 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Capacitar os estudantes à compreensão dos aspectos relacionados a Estrutura 

Conceitual para a elaboração das Demonstrações Contábeis, seus 

fundamentos técnicos e teóricos e à necessidade da harmonização contábil 

perante as exigências impostas pelo processo de globalização. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

4.1. Estrutura Conceitual para a elaboração das Demonstrações 
Contábeis 

4.1.1. Princípios Fundamentais de Contabilidade segundo a Estrutura 
Conceitual para a elaboração das demonstrações Contábeis 

4.1.2. Princípios Fundamentais de Contabilidade segundo o CFC 

4.1.3. Ativo, Passivo, Receitas e Despesas. 

 

4.2. Normas de Contabilidade  

4.2.1. Resoluções do CFC 

4.2.2. Harmonização Contábil 

4.2.3. Órgãos preocupados com a harmonização contábil 

4.2.4. Estrutura das Normas Internacionais de Contabilidade 

 

4.3. Contabilidade para as Pequenas e Médias Empresas 

4.3.1. Pequenas e Médias Empresas 

4.3.2. Conceitos e Princípios Gerais 

4.3.3. Apresentação das demonstrações Contábeis 

 

4.4. Imobilizado e Intangível  

4.4.1. Conceitos 

4.4.2. Custo de incorporação inicial 

4.4.3. Imobilizados construídos pela entidade 

4.4.4. Depreciações 

4.4.5. Ativo Intangível 

 

4.5. Estoques 

4.5.1. Conceitos 

4.5.2.  métodos de avaliação 

4.5.3. Custos atribuídos aos estoques 

 

4.6. Operações de Arrendamento Mercantil 

4.6.1. Definições 
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4.6.2.  Classificação do Arrendamento Mercantil 

4.6.3.  Arrendamento Mercantil nas Demonstrações Contábeis 

 

4.7. Ajuste a Valor Presente 

4.7.1. Alcance 

4.7.2.  Mensuração 

4.7.3. Passivos Não contratuais 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

Aulas expositivas com exercícios  para fixação  

 

 

 

 

VI – AVALIAÇÃO  

 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela 

Faculdade. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA  

Bibliografia Básica 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso aos CPCs 

Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos CPCs. 

LEMES, Sirley ; CARVALHO, Luiz Nelson. Contabilidade Internacional para Graduação 

:texto, estudos de casos e questões . São Paulo: Atlas, 2010. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Introdução à contabilidade: com a abordagem para não-
contadores. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.  

Bibliografia Complementar 

MELO NETO, Francisco P. de; TROES, César. Gestão da responsabilidade social 

corporativa: o caso brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade: IFRS versus normas 

brasileiras. 2.  ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

http://www.cpc.org.br/
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IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS,Eliseu; ELBECKE, Ernesto Rubens. Manual de 

contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais sociedades. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006.  

RIBEIRO,Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

REIS, Arnaldo Carlos de Rezende. Demonstrações contábeis: estrutura e análise. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 
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CURSO: Ciências Contábeis 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Tópicos de Atuação Profissional 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

 

I-EMENTA  

 

Esta disciplina visa à sistematização do conhecimento teórico adquirido no decorrer 
do curso, incluindo-se introdução à ciência atuarial. Tópicos de atuação profissional 
aliam-se as perspectivas da prática profissional e ao favorecimento da síntese dos 
conteúdos estudados que propicie o entendimento da profissão inserida na 
dinâmica da sociedade, a partir do estudo e da reflexão sobre os conhecimentos 
referentes a aspectos da realidade social e da ação profissional.  

 

 

II-OBJETIVOS GERAIS 

 

Caberá à disciplina Tópicos de Atuação Profissional proporcionar os 

conhecimentos necessários para desenvolver nos alunos as seguintes 

competências: pensamento sistêmico e estratégico; orientação para as 

necessidades dos clientes; consciência ética e social; orientação para 

resultados; comunicação e expressão; senso crítico e capacidade de 

contextualização; desenvolvimento pessoal; trabalho em equipe; capacidade de 

identificar, analisar e solucionar problemas; influenciar pessoas. 

 

     

III-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Esta disciplina tem como objetivo específico discutir a relação teoria- prática 

diante de casos concretos de atuação profissional do graduado em Ciências 

Contábeis. Pretende, também, verificar como a prática questiona a própria 

teoria, por meio da escolha de casos atuais que permitam discutir a atuação 

profissional do Contador, inserindo-o no contexto institucional e sócio-político. 
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IV-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A importância da ciência contábil para a sociedade 

1.1 O surgimento das organizações empresariais 

1.2 A distribuição de renda e o papel da tributação brasileira 

1.3 O papel do contador perante a realidade social brasileira e 
internacional 

 

2. Markentig 

2.1 Conceito e aplicação empresarial 

2.2 Conceito e aplicação pessoal (a atuação do contador nas empresas) 

 

3. Ética 

3.1 A diferença entre ética e moral 

3.2 Os três tipos de ética: filosófica, religiosa e científica 

3.3 A ética empresarial 

 

4. A ciência atuarial 

4.1 Conceito e aplicação 

4.2 A previdência privada  

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

Aulas  expositivas com exercícios de fixação 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela 

Faculdade. 
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VII-BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 

MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN,Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo: funções de uma e 
várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2009. 

LAMB, Charles W.; HAIR JR, Joseph F.; McDANIEL, Carl. Príncipios de marketing. São 
Páulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.  

BAKKE, Dennis W. Empresa estimulante, equipe atuante: como criar um ambiente de 
trabalho mais feliz, com resultados mais lucrativo. São Paulo: Gente, 2006. 

 

 

 
 

Bibliografia Complementar 

FIPECAFI. Manual de normas internacionais de contabilidade: IFRS versus normas 

brasileiras. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas brasileiras de contabilidade 

técnicas aplicadas ao setor público. www.cfc.org.br/uparq/NBCT16_5.pdf. 

LAMEIRA,Valdir de Jesus. Governança corporativa. Rio de Janeiro: Forense 2001. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2011.  

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso aos CPCs 

Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos CPCs.  

 

 

  

http://www.cfc.org.br/uparq/NBCT16_5.pdf
http://www.cpc.org.br/
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DISCIPLINA: Atividades Complementares 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 300HS 

 

 

I - EMENTA 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, também adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo 

a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. 

 

Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas técnicas, 

palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 

sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas fazem parte 

das Atividades Complementares. 

 

 

 

II - BIBLIOGRAFIA  

 

Bibliografia Básica 

 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. 

Contabilidade Introdutória (Livro texto). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2010.  

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. 

Contabilidade Introdutória (Livro de exercícios). 11a ed., São Paulo: Atlas, 

2011. 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica – Edição Revista. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 
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CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso 

aos CPC,s Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos 

CPC,s. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9a ed., 

São Paulo: Atlas, 2010. 

Marion, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15a ed., São Paulo: Atlas: 

2009. 

Marion, José Carlos. Contabilidade Básica. 10a ed., São Paulo: Atlas: 2009. 
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ATIVIDASDES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

 

Ementa 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em 

formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do 

Projeto Multidisciplinar do curso. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. 

Contabilidade Introdutória (Livro texto). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2010.  

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. 

Contabilidade Introdutória (Livro de exercícios). 11a ed., São Paulo: Atlas, 

2011. 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica – Edição Revista. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso 

aos CPC,s Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos 

CPC,s. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9a ed., 

São Paulo: Atlas, 2010. 

Marion, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15a ed., São Paulo: Atlas: 

2009. 

Marion, José Carlos. Contabilidade Básica. 10a ed., São Paulo: Atlas: 2009. 
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ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

 

EMENTA 

 

Resolução de problemas que envolvam a inter e multidisciplinaridade nas 

aplicações em áreas das Ciências Contábeis. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. 

Contabilidade Introdutória (Livro texto). 11a ed., São Paulo: Atlas, 2010.  

FEA/USP Equipe de Professores. Coordenação Sérgio de Iudícibus. 

Contabilidade Introdutória (Livro de exercícios). 11a ed., São Paulo: Atlas, 

2011. 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica – Edição Revista. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis – www.cpc.org.br (Para acesso 

aos CPC,s Pronunciamentos Contábeis / Resoluções do CFC pertinentes aos 

CPC,s. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9a ed., 

São Paulo: Atlas, 2010. 

Marion, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15a ed., São Paulo: Atlas: 

2009. 
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MARION, JOSÉ CARLOS. CONTABILIDADE BÁSICA. 10A ED., SÃO 

PAULO: ATL 
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ANEXO 2 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS 

 

 

Capítulo I 

DA LEGISLAÇÃO 

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas 

Supervisionadas da Instituição, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no Parecer 

CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 

de julho de 2007. 

 

 

Capítulo II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas 

pelos discentes.  

§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se 

vinculam. 

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, são consideradas Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS): estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, 

desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, 

pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, 

dentre outros. 

 

§1º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se 

vinculam e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete    acompanhar o 
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seu desenvolvimento. 

 

§2º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão 

e avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como Atividades 

Complementares. 

 

§3º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a  instruções e 

procedimentos específicos definidos pela Coordenação de Curso. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA  SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 5o. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o 

desempenho dos alunos. 

 

Art. 6o. No início de cada período letivo, a Coordenação do Curso informará as APS 

que serão desenvolvidas ao longo do semestre e as datas de realização das 

avaliações. 

  

Art. 7o. A avaliação de desempenho dos alunos nas APS comporá a avaliação das 

disciplinas às quais se vinculam, cabendo à Coordenação do Curso juntamente com o 

Núcleo Docente Estruturante, quando houver, definir a ponderação aplicável a essas 

atividades. 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 8º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não 

ministradas pelos docentes. 

 

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica, ouvidas as partes interessadas.  

 

Art. 10º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos órgãos 
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colegiados superiores da Instituição. 
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DISCIPLINA: ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

Justificativa 

  

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da educação superior, com a 

promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir da divulgação dos resultados do ENADE 2006, a 

Instituição vem mobilizando a inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da 

Informação e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia de ensino e sua 

proposta didático-pedagógica.  

  

Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por meio de uma contínua 

reflexão sobre os resultados das avaliações internas, produzidas pela CPA e NDE,  e externas conduzidas 

pelo INEP, SESu, SETEC e SEED.  

 

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação aos 

ditames das Resoluções CNE/CES nos. 2 e 3, ambas editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 

4/2009, a primeira e a última fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a 

carga horária dos cursos deve ser contabilizada em horas. 

 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no currículo dos cursos de 

graduação, unidades de estudos diferenciadas que contribuam para o desenvolvimento de competências e 

habilidades interdisciplinares. Nesse contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED)  fundamentado 

no inciso II, do Art. 53 da Lei n. 9.494/96  

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 

outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos 

nesta Lei, obedecendo às  normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 

ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes;(g.n) 

 

e nos princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação postulados 

nos Pareceres CNE/CES ns. 776/97, 583/2001 e 67/2003 

 

 (...)  

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga horária a 

ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na especificação das unidades de 

estudos a serem ministradas;(g.n.) 

 

2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino-aprendizagem que 

comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas 

horárias pré-determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos 

cursos;(g.n.) 

 

(...) 
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4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo 

programa;(g.n) 

 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno;(g.n) 

 

REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA  E OBJETIVOS   

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos Disciplinares (ED), constituídos por 

um conjunto específico de unidade  de estudos,   ao abrigo do que dispõe o inciso II do Art. 53, da Lei n. 

9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), observadas as Orientações para as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Graduação  emanadas do Conselho Nacional de Educação, nos termos do Parecer CNE/CES nº. 

776, de 13 de dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº. 583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer 

CNE/CES nº. 67 de 11 de março de 2003. 

Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter obrigatório nos cursos de 

graduação da Instituição (IES), constituindo um eixo estruturante de formação inter e 

multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. 

 

Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares será definida no projeto pedagógico de cada 

curso, considerando suas especificidades. 

 

Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares: 

 

a. Propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar 
os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

b. Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para abordar, com visão 
inter e multidisciplinar, problemas  de sua área de atuação profissional, com grau crescente de 
complexidade à medida em que ele progride em sua formação; 

c. Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões entre as diferentes áreas 
do conhecimento visando a solução de problemas;  

d. Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e 
intelectual do aluno. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 
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Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, criteriosamente elaborados pelo NDE, 

quando houver, em conjunto com responsáveis pelas disciplinas,  como indutor do desenvolvimento das 

competências e habilidades para lidar com situações-problemas da sua área de formação.  

 

§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à medida que o aluno avança 

na sua matriz curricular, esses conteúdos são progressivamente substituídos  por outros de formação 

específica, de cunho interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber.   

§2o. Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as Diretrizes Curriculares e o 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 6o. Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos educacionais presenciais. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 7o. Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), quando 

houver, supervisionar e avaliar os  Estudos Disciplinares de cada curso. 

 

Art. 8o. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares resultará do seu aproveitamento 

nas atividades presenciais.  

 

Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste artigo poderá 

ser aferido mediante a aplicação de provas. 

 

Art. 9º. A freqüência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração combinada da presença 

nas atividades presenciais e resolução de questões. 

 

 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em conjunto com a 

Direção da IES, ouvidas as partes interessadas. 

 

Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por deliberação do 

Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 

 

Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após a sua aprovação dos 

órgãos colegiados superiores da Instituição. 
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1. OBJETIVOS  

 

1.1. Os objetivos do ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO- ECS, conforme 

exigência da resolução Nº 10 de 16/12/04, podem ser definidos quando 

agrupados sob dois aspectos: 

 

 Aqueles relativos ao processo; 

 Aqueles relacionados ao produto; 

  

1.1.2. Quanto ao processo, o ECS deverá ser um exercício que permita 

ao aluno aprender a aprender. Ou seja, o ECS deve:  

 

 a) oferecer ao aluno a oportunidade de se assumir como Sujeito no 

processo de ensino e aprendizagem; 

  

b) dar a oportunidade de o aluno articular a relação entre os conteúdos 

das diferentes disciplinas e integrar as dimensões teóricas e práticas do 

conhecimento da realidade; 

 

 c) instrumentalizar o aluno para trabalhar com dados e informações. 

 

 d) desenvolver uma massa crítica para visando dar ao aluno 

continuidade do processo de aprendizado. 

 

1.1.3. Quanto à questão produto, o ECS deverá contribuir para a 

formação de profissionais mais integrados ao mundo do trabalho, tanto 
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em termos de conduta, quanto no que tange às habilidades e 

competências esperadas de um Contador. Ou seja, o ECS deve: 

  

 Contribuir com a formação de profissionais capazes de trabalhar para 

o sucesso das organizações; 

 Contribuir com a formação de indivíduos mais maduros em termos 

pessoais, profissionais e intelectuais; 

 Oferecer dados que permitam avaliar e realimentar os conteúdos e 

métodos de ensino e aprendizagem; 

 

1.2. O ECS permite mecanismos objetivos de controle para avaliar a 

participação efetiva de cada aluno. Assim, haverá: 

 

 Avaliações parciais da evolução do trabalho previsto, tendo-se como 

parâmetro o cronograma definido para o ECS, conforme datas estipuladas 

pela Coordenação do Curso; 

 Uma avaliação final dos resultados obtidos (contexto de conclusão do 

enfoque teórico). 

 

1.3. Os conteúdos a serem desenvolvidos aprofundarão: 

 

 a) orientação geral sobre o que é o ECS, abrangendo:  

 Aspectos legais – obrigatórios conforme resolução 10 de 16/12/04 

 Processos de orientação  

 Direitos e obrigações   

 Qualidade do ECS 
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 b) orientação geral sobre a metodologia do Trabalho, abrangendo: 

  Definição do tema e da problemática a ser investigada 

 Justificativa do tema e seus respectivos objetivos 

 Definição das técnicas de coleta de materiais 

 Definição de um método de análise 

 Redação do Trabalho de Estágio. 

 

 c) orientação geral sobre o ECS, abrangendo: 

  Estrutura redacional envolvendo introdução, desenvolvimento e conclusão   

 Seções complementares de um texto monográfico 

 Estrutura redacional envolvendo aspectos mecanográficos do texto. 

 

2. DEFININDO AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO - ECS 

 

2.1 O ESTÃGIO CURRICULAR SUPERVISONADO  

É obrigatório o cumprimento do Estágio Supervisionado para todos os alunos do 8º 

semestre do curso de Ciências Contábeis. 

Deve ser entregue o 1º apêndice, preenchido conforme calendário divulgado pela 

Coordenação do Curso. 

O 2º apêndice deve ser entregue na Coordenação de Curso toda a vez que for 

relacionar as fases do ECS. 
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Para a entrega das duas fases do Estágio deverá ser entregue em anexo a cópia do 3º 

apêndice, para demonstrar a comprovação do estágio/emprego do aluno na empresa 

descrita pelo mesmo. 

 

2.2 OBRIGAÇÕES   

 

DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO. 

1 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

1.1 Razão Social 

1.2 Origem 

1.3 Evolução 

1.4 Endereço 

1.5 Ramo de Atividade 

1.6 Filiais 

1.7 Missão e objetivo da empresa 

1.8 Principais Concorrentes 

1.9 Principais produtos 

1.10 Organograma geral da organização 

   . 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA ESTAGIADA 

2 DESCRIÇÃO DA ÁREA ESTAGIADA 

2.1 Nome do Departamento / Setor 

2.2 Organograma 

2.2.1 Organograma geral 

2.2.2 Organograma específico  

2.3 Descrição das Funções Contidas no Organograma 

2.4 Descrição das Atividades Executadas 
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Explicar os setores e a estrutura empresarial, e apresentar o organograma 

específico do setor onde realizou o estágio. 

 

VISÕES TEÓRICA E CONTEXTUAL DO PROBLEMA 

3 VISÕES TEÓRICA E CONTEXTUAL DO PROBLEMA 

3.1 Problematização (deve ser em forma de pergunta finita, e procure 

uma resposta plausível) 

3.2 Contextualização teórica referente ao problema 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA NA PRÁTICA 

 4 DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA   

4.1 Análise Teórica (pesquisar três autores que tratam do problema  

       identificado no item 3.1) 

4.2 Descrições do contexto na prática (pode ser utilizado quadro, 

gráfico ou ainda planilhas do departamento para demonstrar como é 

utilizado na empresa) 

4.3 Possibilidades de melhoria 

 Deve ser explicado detalhadamente o assunto escolhido, comparando a visão 

teórica com a visão prática da empresa onde o aluno realizou o Estágio. 

 Neste campo deverá ser detalhada uma análise de riscos e oportunidades; se 

necessário desenvolver cálculos; 

 Pontos fortes e pontos fracos  

 Aspectos legais e aspectos contábeis 

 

 

O aluno deverá, com base na bibliografia e nas disciplinas do curso de Ciências 

Contábeis, apresentar como os autores abordam teórica e genericamente a(s) questão 

(ões) identificada(s).  

 

CONCLUSÃO 
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Deve estar intimamente relacionada com o embasamento teórico, representando uma 

das mais importantes fases do relatório, o aluno deverá apresentar soluções às questões 

identificadas. Este trabalho terá como referência obrigatória às disciplinas do curso, as 

orientações dos Coordenadores do ECS, e da bibliografia recomendada por Professores 

ou pesquisada pelo próprio aluno e submetidas à apreciação do Coordenador do Estágio. 

 

 FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO  

OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM PAPEL A4, 

DIGITADO EM ESPAÇO DUPLO, COM LETRA “TIMES NEW ROMAN ” 

TAMANHO 12. A MARGEM SUPERIOR DEVERÁ TER 3,0 CM, INFERIOR 2,5 

CM, ESQUERDA 4,0 CM E DIREITA 2,0 CM, PARA ASSIM PERMITIR A 

ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE COR CINZA, SEGUINDO A ORDEM 

ESPECIFICADA ABAIXO: 

  

CAPA; 

 FOLHA DE ROSTO; 

 DEDICATÓRIA (opcional): oferecimento do trabalho à determinada pessoa ou 

pessoas; 

• EPÍGRAFE (opcional): frase com elevado conteúdo, capaz de imprimir maior 

elegância ao texto; 

 AGRADECIMENTOS (opcional): texto cujo conteúdo registra o reconhecimento pela 

contribuição oferecida por pessoas ou instituições no processo de realização da 

pesquisa; 

 SINOPSE: texto que resume a totalidade dos conteúdos presentes no relatório de 

pesquisa; 

 SUMÁRIO: texto em forma de esquema cujo objetivo é relacionar todos os títulos e 

subtítulos dos capítulos e seções existentes no relatório de pesquisa. 
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 CAPITULO 1: DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO - Descrição das atividades da 

organização. 

 

 CAPITULO 2: DESCRIÇÃO DA ÁREA ESTAGIADA 

 

 CAPITULO 3: VISÃO TEÓRICA E CONTEXTUAL DO PROBLEMA  

 

 CAPITULO 4: DESENVOLVIMENTO 

 Fundamentação lógica do trabalho, cuja finalidade é descrever e analisar os 

materiais reunidos, buscando demonstrar as conclusões formuladas. Seu conteúdo 

é subdividido em partes, estas são formadas de capítulos e subcapítulos, cada um 

deles numerado progressivamente.  

 

Consiste na retomada da problemática e das conclusões atingidas ao longo do 

desenvolvimento. Estas devem ser capazes de responder, interpretar ou apresentar 

alternativas de solução da problemática, confirmando a veracidade das hipóteses 

formuladas. Desde que possível, é desejável que o Aluno (a) formule 

recomendações e sugestões para os interessados em aprofundar, posteriormente, 

aspectos relacionados ao tema investigado. 

 

BIBLIOGRAFIA: reúne livros, periódicos e publicações avulsas tais como apostilas, 

relatórios, anais de reuniões acadêmicas, etc. A título de precisão informamos que este 

material precisa ser sistematicamente indicado ao longo do texto quando o mesmo 

der subsídio a argumentação, mas estará, igualmente, referenciado segundo as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas,  ao final dos relatórios parciais e 

finais de pesquisa. 
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DEFINIÇÕES SOBRE OS TRABALHOS A SEREM DEPOSITADOS EM 

CADA FASE.  

 

Esse material escrito (parcial ou final) será à base de fundamentação das notas a serem 

atribuídas ao aluno pelo Coordenador do Curso juntamente com as ponderações 

relativas ao processo de orientação: interesse, nível das discussões, empenho para 

superar dificuldades etc. 

 

 O aluno que obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) na média 

semestral, estará aprovado.  

O aluno que entregar fora dos prazos estipulados pela 
Coordenação do Curso será considerado (a) 
reprovado (a) em ECS.  

Os apêndices indevidamente preenchidos não serão 
recebidos pela Coordenação do Curso. 

O Aluno tem o direito de solicitar uma revisão da nota 
do ECS paro a Coordenação do Curso. Para tanto, 
deve fazê-lo em um prazo máximo de 5 dias úteis, 
considerando a data oficial de publicação das notas 
pelo Coordenador do ECS, utilizando-se, para isto, 
do formulário disponível na Secretaria (inclusive on 
line). A Coordenação do Curso terá 15 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento do pedido 
de revisão, para avaliar o pedido e dar um parecer. 
As possíveis alterações terão como base às 
anotações do processo de orientação do 
Coordenador do ECS.  

 

 APRESENTAÇÃO FORMAL  
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 Em termos de apresentação formal dos conteúdos, o ECS deve no mínimo 

dispor de capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, 

conclusão, anexo e apêndices (se houver necessidade), referência 

bibliográfica do material consultado e contra - capa. 

 Deve ser digitado em espaço 2, obedecendo à mecanografia de trabalhos 

acadêmicos. 

 Os melhores trabalhos, determinado pelo Coordenador de ESC, deverão ser 

encadernados em capa dura, na cor cinza e com letras douradas, 

obedecendo-se às normas vigentes na ABNT/2008. 

1.2. Configurações 

 
a. Capa – a capa deverá ser encadernada em capa dura na cor 

cinza com letras douradas, em tamanho A4, contendo na 

lombada o nome do autor e tarjas douradas conforme o 

estabelecido nas figuras 1 e 3 a seguir. 

b. Folha interna - praticamente é a replica da configuração 

estabelecida para a capa dura em papel sulfite tamanho A4, 

conforme padrão estabelecido na figura 4 (numeração romana). 

c.  Folha de rosto – está página deverá conter os dados principais 

para a identificação da obra, em papel sulfite tamanho A4 de 

acordo com o padrão estabelecido na figura 4, deverá conter: 

 Identificação institucional; 

 Título do trabalho; 

 Nome do autor; 

 Instituição para quem o trabalho é apresentado indicando 

o título pretendido; 

 Nome do orientador; 

 Para o caso do trabalho possuir mais de um volume o 

número de volumes;  

 Local e ano (numeração romana). 

d. Página de dedicatória – esta folha é opcional, entretanto, 

quando elaborada, é o local onde o aluno ou os alunos prestam 

uma homenagem especial e destacam uma ou mais pessoas a 
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quem, ou as quais dedica o seu trabalho, por exemplo: (A 

Deus....., Aos meus pais...., Para meu filho...., etc), 

A dedicatória deverá conter um texto sóbrio e breve, observando 
a configuração estabelecida na figura 5 (numeração romana). 

e. Página de epígrafe - A Folha de epígrafe é opcional, entretanto, 

quando elaborada, inclui uma citação escolhida pelo aluno, para 

destacar seu trabalho. A epígrafe deve ser feita entre aspas tendo 

abaixo a indicação da autoria da frase, observada a configuração 

estabelecida na figura 6 (numeração romana). 

f. Página de agradecimentos – Este item também é opcional, 

entretanto, quando elaborada, é o local onde o aluno presta 

agradecimentos de forma destacada a pessoas e/ou instituições 

que contribuíram significativamente para elaboração do trabalho 

ou para o alcance dos seus objetivos. A página de 

agradecimentos deverá observar a configuração estabelecida na 

figura 7 (numeração romana). 

g. Sumário – representa a enumeração das principais divisões, 

seções e partes do trabalho, ordenados na forma em que 

aparecem no texto com a indicação da página inicial. Deve iniciar 

a partir da descrição da empresa, onde inicia a numeração com 

números cardinais, a configuração deste item está evidenciada na 

figura 8 (numeração romana). 

h. Lista de figuras- este item deverá relacionar as figuras utilizadas 

no texto do trabalho (caso constem do trabalho), enumeradas na 

mesma ordem em que são editadas no corpo do trabalho, 

devendo constar número, legenda (se for o caso) e identificando a 

autoria (quando de outro(s) autor (es)/obra conforme estabelece a 

ABNT. A forma de apresentação das figuras obedecerá a 

padronização estabelecida na figura 9 ( numeração romana). 

i. Lista de tabelas – utilizar as mesmas recomendações do item 

anterior, padronização estabelecida na figura 10 (numeração 

romana). 
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j. Lista de gráficos – observar a mesma configuração da lista de 

figuras, padronização estabelecida na figura 11 (numeração 

romana). 

k. Lista de Reduções (abreviaturas ou siglas) - item opcional, 

porém se incluído deve ser relacionadas em ordem alfabética, 

acompanhadas de seu significado. Padronização estabelecida na 

figura 12 (numeração romana). 

l. Texto – parte do trabalho onde o conteúdo é desenvolvido, 

devendo ser composto das seguintes partes fundamentais: (iniciar 

a numeração com números cardinais até o final do trabalho) 

Introdução – item que apresenta os assuntos a serem tratados 
no trabalho, objetivos, métodos do trabalho ou da pesquisa e o 
período abrangido. 
Corpo do trabalho – constituído dos capítulos, seções e 

subseções, que variam em função da natureza da pesquisa e 
metodologia(s) adotada(s) e das discussões envolvidas no 
trabalho. 
Conclusão (ões) e Sugestões – constituída pela análise final do 

documento, fundamentada(s) nos resultados obtidos e nas 
discussões apresentadas no trabalho. Deve conter deduções 

claras e lógicas que correspondam ao objeto da pesquisa. 
 

m. Anexos – elemento de pós-texto contendo informações 

indispensáveis à compreensão do texto. São inseridos logo após 

a conclusão do trabalho, com paginação contínua a do texto. 

Havendo mais de um anexo, deverão ser diferenciados com uso 

de letras maiúsculas. Exemplo ANEXO A, ANEXO B. 

 
n. Referências Bibliográficas – representa o conjunto de 

elementos que permitem a identificação dos documentos que dão 

suporte ao trabalho. A lista de referências bibliográficas devem 

obedecer às normas da ABNT. 

 
o. Apêndice- Os apêndices contêm informações ilustrativas ou 

elucidativas para o texto, mas não representam itens essenciais 

para o entendimento do texto, no caso de inclusão deste item a 

identificação deverá ser feita em algarismos romanos, como por 

exemplo: APÊNDICE I, APÊNDICE II. 
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FIGURA 1 – FORMATAÇÃO DA CAPA 
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FACULDADE IBES 

(letra arial 16 – negrito - espaço duplo)

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

(letra arial 12)

TÍTULO DO TRABALHO

(letra arial 16 – negrito - espaço duplo)

NOME DO AUTOR
( letra arial 16)

SALVADOR

2014

(letra arial 12 - espaço duplo)

margem inferior  2,5 cm 

Espaço após identificação do autor  4 cm 

espaço após a identificação institucional p/  o título do trabalho
 6 cm 

MARGEM SUPERIOR  5 cm 

 3 cm         margens horizontais 3 cm  

 

 

faculdade  
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MARGEM SUPERIOR 3 CM 

FACULDADE IBES 

(fonte arial 14 - negrito - espaço duplo) 

 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

(fonte arial 12)  

 

 

 

(7 sete espaços duplos -  alinhamento centralizado – fonte arial 12 - negrito ) 

 

 

 

TÍTULO  

 

 

(4 quatro espaços duplos -  alinhamento centralizado – fonte arial 12 - negrito ) 

 

 

NOME DO AUTOR 

 

 4 cm          margens horizontais             2 cm   
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(fonte arial 12 – 6 seis espaços duplo – alinhamento centralizado) 

Salvador 

2014 
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FIGURA 4 – FOLHA DE ROSTO 

MARGEM SUPERIOR 3 CM 

FACULDADE IBES 

(fonte arial 14 - negrito - espaço duplo – alinhamento centralizado) 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

(fonte arial– alinhamento centralizado)  

 

 

 

(7 sete espaços duplos – centralizado – arial 12 negrito ) 

 

 

 

Nome do Autor 

 

(2 dois espaços 1,5  – arial 12 negrito ) 

Trabalho de estágio de curso apresentado à Faculdade 

IBES – campus Imbuí, como requisito básico para a 

obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis. 

(margem 5 cm – fonte arial 11 – espaço 1,5 – alinhamento justificado) 

Orientador: Prof. Ms. Luiz Henrique Sant´Ana 

Pinto  

(margem 5 cm – fonte arial 12 negrito – espaço 1,5) 

 

 4 cm          margens horizontais             2 cm   
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(fonte arial 12– 4 quatro espaços duplo – alinhamento centralizado) 

Salvador 

2014
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FIGURA 5 – FOLHA DE DEDICATÓRIA 

 

Configuração da dedicatória 

Papel: A4, 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho, com o tipo itálico. As 

alternativas de fontes para escolha do autor são as seguintes: 

Arial, 

Times News Roman, 

CourierM, ou 

Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm. 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 10 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: a direita 

 

 

 

FIGURA 6 – EPÍGRAFE 

 

 

Configuração da citação 
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Papel: A4. 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho, com o tipo itálico em 

negrito. As alternativas de fontes para escolha do autor são as seguintes: 

Arial, 

Times News Roman, 

CourierM, ou 

Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm. 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 10 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: a direita 
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FIGURA 7 – FOLHA DE AGRADECIMENTOS 

Configuração da folha de agradecimentos 

Papel: A4. 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor são as seguintes: 

Arial, 

Times News Roman, 

CourierM, ou 

Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm. 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

Primeira Linha: 1,25 cm 

 

FIGURA 8 – SUMÁRIO 

 

Configuração do Sumário 

Papel: A4. 
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Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm ( iniciar o texto do Sumário após 4 espaços da margem superior) 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

 

Numeração de página : algarismos romanos (caracter romano minúsculo) para: Lista 

de figuras. Lista de tabelas, Lista de gráficos, Lista de Reduções, Resumo e Abstract. 

Numeração de páginas do corpo da dissertação em algarismos arábicos seqüenciais. 
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FIGURA 9 – LISTA DE FIGURAS 

 

Configuração da Lista de Figuras 

Papel: A4. 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm (iniciar o texto após 4 espaços da margem superior) 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

 

Numeração de páginas : algarismos romanos (caracter romano minúsculo) 

Lista de figuras: numeradas em algarismos arábicos seqüenciais conforme a seqüência 

em que apareçam no texto do trabalho. 

 

 

FIGURA 10 – LISTA DE TABELAS 

 

Configuração da Lista de Tabelas 

Papel: A4. 
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Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm (iniciar o texto após 4 espaços da margem inicial ) 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

 

Numeração de páginas: algarismos romanos (caracter romano minúsculo) 

Lista de tabelas, numeradas em algarismos arábicos seqüenciais conforme a seqüência 

em que apareçam no texto do trabalho. 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – LISTA GRÁFICOS 

 

Configuração da Lista de Gráficos 

Papel: A4. 
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Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm (iniciar o texto após 4 espaços da margem inicial ) 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

 

Numeração de páginas: algarismos romanos (caracter romano minúsculo) 

Lista de gráficos, numeradas em algarismos arábicos seqüenciais conforme a seqüência 

em que apareçam no texto do trabalho. 

 

 

FIGURA 12 – LISTA DE REDUÇÕES 

 

Configuração da Lista de Reduções (Abreviaturas ou Siglas) 

Papel: A4. 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 



307 
 

Espaço:  

1,5 cm (iniciar o texto após 4 espaços da margem inicial ) 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

 

Numeração de páginas: algarismos romanos (caracter romano minúsculo) 

Lista de Reduções, numeradas em algarismos arábicos seqüenciais conforme a 

seqüência em que apareçam no texto do trabalho. 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 – LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Configuração da Lista de Símbolos 

Papel: A4. 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 
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Espaço:  

1,5 cm (iniciar o texto após 4 espaços da margem inicial ) 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

 

Numeração de página: algarismos romanos (caracter romano minúsculo) 

Lista de Símbolos, numeradas em algarismos arábicos seqüenciais conforme a 

seqüência em que apareçam no texto do trabalho. 

 

 

FIGURA 14 – RESUMO 

 

Configuração do Resumo 

Papel: A4. 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes fontes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 

Espaço:  

1,5 cm. (iniciar o texto após 8 espaços da margem inicial ) 

Margens: 

Superior: 3 cm  
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Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

Recuo primeira linha: 

1,25 cm 

Numeração de página: algarismos romanos (caracter romano minúsculo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – TEXTO 

 

 

Configuração do Texto 

Papel: A4. 

Fonte: 

A fonte a ser usada deverá ser a mesma do corpo do trabalho. As alternativas de 

fontes para escolha do autor, podem ser admitidas as seguintes fontes: 

Arial; Times News Roman; CourierM, ou Curier New no tamanho 12 
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Espaço:  

1,5 cm. 

Configuração do texto:  

iniciar com o título na primeira linha e o corpo do texto após 2 espaços do título. Havendo subtítulos no corpo do trabalho 

utilizar um espaço antes e um depois) 

Margens: 

Superior: 3 cm  

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 4 cm  

Direita: 2 cm 

Alinhamento: 

Justificado 

Recuo primeira linha: 

1,25 cm (opcional) 

Numeração de página: algarismos em algarismos arábicos seqüenciais 
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