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B) Metodologias utilizadas no Curso de Ciências Contábeis, bacharelado: 
 

a) Aulas Expositivas, Fórum de Debates, Dinâmica de Grupo, Seminários, 
Estudos de Casos e Resenha Crítica possibilitando utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e 
prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, revelando domínios 
adequados aos diferentes modelos organizacionais, avaliadas por provas escritas nas 
disciplinas de Língua Portuguesa, Administração Geral, Economia, Constituição e 
Cidadania, Legislação Tributária, Noções de Direito, Legislação Trabalhista, 
Legislação Societária e Comercial, Matemática, Matemática Financeira, Noções de 
Ciências Sociais, Ética Geral e Profissional, Filosofia da Ciência, Noções de 
Psicologia e Estatística. 

 
b) Aulas Expositivas, Fórum de Debates, Estudos de Casos e Resenha Crítica 

objetivando desenvolver capacidades como de utilizar adequadamente a terminologia e 
a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e 
interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam 
para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 
administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento 
de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua 
gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, 
organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, avaliadas por 
provas escritas nas matérias de Teoria da Contabilidade, Análise e Demonstrações 
Contábeis, Contabilidade Introdutória, Contabilidade Geral, Contabilidade e 
Análise de Custos, Administração Financeira e Orçamento Empresarial, 
Contabilidade e Orçamento Público, Contabilidade Avançada, Auditoria, Perícia 
Contábil e Controladoria. 
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c) Aulas Expositivas, Fórum de Debates, Dinâmica de Grupo, Seminários, 
Estudos de Casos e Resenha Crítica para desenvolver capacidades de utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
com reconhecido nível de precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo 
domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 
produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar 
sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação e 
exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
organizacionais, avaliadas por provas escritas, Relatórios e Projetos de Monografia 
(apenas nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, Metodologia Científica, 
Laboratório Contábil e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na modalidade 
Monografia nas matérias de Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, 
Metodologia Científica, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na modalidade 
Monografia, Contabilidade das Instituições Financeiras, Contabilidade Rural, 
Contabilidade de Construção Civil, Língua Brasileira de Sinais – Libras, 
Contabilidade das Cooperativas, Sistemas de Informações Contábeis, Mercado de 
Capitais, Tecnologia da Informação, Laboratório Contábil e Atividades 
Complementares I, II, III e IV. 

 
No caso de estudantes com necessidades educacionais especiais, requeridas 

pelas diferentes necessidades que demandem atendimento especial, o docente deve 
operacionalizar a flexibilidade no tempo, por suas especificidades, as metodologias e os 
procedimentos de avaliação nos processos de ensino e aprendizagem utilizados nas 
diferentes necessidades que demandem atendimento especial, bem como que os 
processos avaliativos, tanto quanto os procedimentos metodológicos estejam em 
consonância com situações de deficiência, por sua especificidade para que se tenha a 
efetividade pedagógica, onde o docente poderá solicitar o apoio do NAID. 
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Objetivando um perfil profissiográfico generalista procurou a Instituição dentro 
dos seus Programas de Cursos verificar a importância social dos seus conteúdos, 
adequando-os a realidade social, em que se encontra inserido o Curso de Ciências 
Contábeis, bacharelado com a atualização sistemática dos planos de ensino e sua 
interdisciplinariedade, com ênfase a forma de avaliação, métodos de ensino e 
bibliografia atualizada, bem como incrementou varias assinaturas de jornais e revistas 
para favorecer a consolidação do perfil generalista desejada pelo Curso, introduzindo 
em seus conteúdos programáticos, aspectos de senso social e dispondo ao Corpo 
Discente de material, que permitam absolver uma cultura geral e consciente da realidade 
que os circundam, para atuar em seu futuro campo de atuação profissional. 

 
Na categoria de disciplinas do 1º campo de estudos, como Língua Portuguesa, 

Administração Geral, Economia, Constituição e Cidadania, Legislação Tributária, 
Noções de Direito, Legislação Trabalhista, Legislação Societária e Comercial, 
Matemática, Matemática Financeira, Noções de Ciências Sociais, Ética Geral e 
Profissional, Filosofia da Ciência, Noções de Psicologia e Estatística objetiva-se 
habilidades para utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 
desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais. 

 
Neste grupo de disciplinas busca-se internalizar no discente a capacidade do 

aluno de compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Na disciplina de Língua Portuguesa incentiva-se o discente a exercitar a 

redação técnica, científica e literária para a prática de leitura e produção de textos 
comuns aos escritórios modernos e as empresas, especificamente na elaboração de 
projetos e relatórios administrativos e de comunicação oral e escrita praticadas nas 
empresas como memorando, ata, ofício, requerimento, procuração, atestado, circular, 
convocação, declaração, edital, recibo, regulamento, estatuto, aviso, bilhete, ordem de 
serviço, descrição, narração comercial e dissertação, possibilitando utilizar 
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adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de 
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente 
a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de 
permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 
insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações 
contábeis, com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, visando 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com a disciplina de Administração Geral realiza-se uma visão geral da Ciência 

da Administração, por meio de conceitos, técnica, arte e práticas administrativas, bem 
como seus fundamentos, para desenvolver a aptidões de utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e 
prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, revelando domínios 
adequados aos diferentes modelos organizacionais, no intuito do discente compreender 
e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito 
nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno 
domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, 
arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e 
demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com 
o advento da tecnologia da informação. 

 
Em Economia realiza-se uma introdução ao futuro Contador de conceitos 

básicos e conhecimentos fundamentais da Ciência Econômica, o sistema econômico, 
organização e funcionamento, o setor Público na economia, as Relações econômicas 
externas, o sistema monetário – financeiro de economia, os Tópicos de história do 
pensamento econômico, análise econômica, introdução e instrumentos, noções de 
análise microeconômica, oferta, procura, equilíbrio de mercado, comportamento do 
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consumidor individual, oferta e custos de produção, estruturas dos mercados de 
concorrência e do monopólio. Noções de análise macroeconômica: os grandes 
agregados econômicos, problemas de flutuações em curto prazo na análise de renda 
macroeconômica dos clássicos, modelo simples da macroeconomia Keynesiana e 
noções sobre política fiscal, comércio internacional e desenvolvimento econômico, 
possibilitando desenvolver aptidões de utilizar adequadamente a terminologia e a 
linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, permitindo-lhes compreender e entender as questões 
científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e 
internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das 
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e demonstrar 
capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação. 

 
Na disciplina de Constituição e Cidadania aborda-se o conceito e tipos de 

Constituição. Origem das Constituições. As Constituições no Brasil e no Mundo. Os 
direitos humanos e sua classificação. História e cultura afro-brasileira e africana.  A 
supremacia das Constituições e sua guarda possibilitando desenvolver a aptidões de 
utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar 
adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação 
e através de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 
captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e 
proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 
específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, 
objetivando compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, 
econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de 
organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 
apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de 
inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as 
implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
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Já com a disciplina de Legislação Tributária realiza-se um estudo do Direito 
Tributário: conceito, natureza e autonomia, as sua relações com outros ramos do 
Direito, os Tributos, as espécies tributárias e normas gerais do Direito Tributário no 
Sistema Brasileiro, visando utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 
desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, permitindo compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Já em Noções de Direito estuda-se a Sociedade e suas Instituições, o Direito e 

sua classificação, abordando-se temas dentro do Ordenamento Jurídico vigente e de 
interesse à Contabilidade, possibilitando utilizar adequadamente a terminologia e a 
linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, permitindo, objetivando compreender e entender as questões 
científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e 
internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das 
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e demonstrar 
capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação. 

 
Por meio da disciplina de Legislação Trabalhista verifica-se a Teoria Geral do 

Direito do Trabalho e os seus fundamentos para utilizar adequadamente a terminologia e 
a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
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os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, permitindo ao discente compreender e entender as questões 
científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e 
internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das 
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e demonstrar 
capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação. 

 
Com a matéria de Legislação Societária e Comercial verificam-se diversos 

tipos de sociedade, realizando-se um estudo dos títulos de crédito para utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de 
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente 
a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de 
permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 
insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações 
contábeis, com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, visando 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
 Já com Matemática estudam-se os conhecimentos matemáticos básicos e 

necessários voltados à contabilidade para que o discente possa utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e 
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prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, revelando domínios 
adequados aos diferentes modelos organizacionais, objetivando compreender e entender 
as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e 
internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das 
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e demonstrar 
capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação, permitindo compreender e entender as questões 
científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e 
internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das 
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e demonstrar 
capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação. 

 
Em Matemática Financeira voltou-se para os Conceitos básicos. Inflação e 

indexadores financeiros. Câmbio e operações cambiais. Modelos de capitalização e de 
descontos nos sistemas de juros simples e de juros compostos. Modalidades de taxas de 
juros nas operações financeiras. Equivalência de capitais. Coeficientes de 
financiamentos. Rendas certas ou séries de pagamentos uniformes. Sistemas de 
amortização de empréstimos e financiamentos. Métodos de avaliação de investimentos 
de capital. Fluxos de caixa na avaliação econômica para que o discente possa 
desenvolver habilidades para utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 
desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, possibilitando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
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Com Noções de Ciências Sociais, entre outros temas, estudam-se os objetos da 
Sociologia. Contexto de surgimento da sociologia. Abordagens teóricas clássicas e 
contemporâneas da sociologia. A sociologia como ciência. Processos Sociais Básicos: 
Cultura  , Socialização, Interação e grupos sociais nas organizações. Desigualdades 
Sociais: Estratificação Social, Mobilidade Social, Relações raciais e étnicas, Gênero. A 
organização como um sistema social. Instituições Sociais: Economia e trabalho, 
Política, Família, Religião e Educação. Mudança Social e Movimentos Sociais, para 
utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar 
adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação 
e através de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 
captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e 
proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 
específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, 
visando compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Estuda-se em Ética Geral e Profissional noções de ética geral e especial, o 

homem e sua participação ética na sociedade profissional, a profissão e seus problemas 
éticos, a Ética Profissional, a definição de ética profissional, os problemas 
intraprofissionais e interprofissionais, a importância de ética profissional, o exercício 
profissional do contador, o exercício ilegal, as normas que regem a profissão, os órgãos 
controladores de profissão, os tributos regionais de ética, as penalidades e recursos, os 
registros, das baixas e cancelamentos dos registros, o auditor independente, as normas e 
procedimentos de auditoria, permitindo utilizar adequadamente a terminologia e a 
linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, visando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
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quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com a matéria de Filosofia da Ciência verifica-se, por exemplo, uma visão 

natural do conhecimento, a questão da neutralidade axiológica na teoria da ciência, a 
Estrutura da pesquisa científica e o lugar da imaginação, da emoção e da razão na 
pesquisa, possibilitando capacidades de utilizar adequadamente a terminologia e a 
linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, objetivando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Na disciplina de Noções de Psicologia realiza-se a iniciação à Psicologia, 

abordando os diversos níveis da vida psíquica e suas aplicações nas interações do 
indivíduo aos diferentes grupos sociais, para procurar sempre o equilíbrio, a harmonia e 
a coerência entre os seus interesses particulares e o da empresa, buscando utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de 
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente 
a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de 
permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 
insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações 
contábeis, com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, permitindo 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 



 
Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  
(Reconhecido p/ Portaria nº. 267 de  3. 04. 2017 - D.O.U. de 04.04.2017) 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
(Reconhecido pela Portaria nº 312 de 02.08.2011 – D.O.U. de 04.08.2011) 

CURSO DE DIREITO 
(Reconhecido p/ Portaria nº 267 de 3.04.2017 – D.O.U. de 04.04.2017) 

 

78

tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com Estatística realiza-se a investigação populacional pelos métodos de 

amostragens. Elaboração e interpretação de séries estatísticas, com apresentação tabular 
e gráfica dos dados. Elaboração e análise de distribuição de freqüência de variáveis 
quantitativas. Determinação de medidas de tendência central, de dispersão e de 
assimetria de dados de séries estatísticas. Análise da correlação e regressão linear entre 
variáveis quantitativas. Noções de probabilidade. Manipulação de números-índices na 
análise de séries de dados estatísticos e o mecanismo de deflacionamento possibilitando 
utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar 
adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação 
e através de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 
captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão e exercer com ética e 
proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 
específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, 
objetivando compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, 
econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de 
organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 
apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de 
inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as 
implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
 

No grupo de disciplinas do 2º campo de estudos, tais como: Teoria da 
Contabilidade, Análise e Demonstrações Contábeis, Contabilidade Introdutória, 
Contabilidade Geral, Contabilidade e Análise de Custos, Administração 
Financeira e Orçamento Empresarial, Contabilidade e Orçamento Público, 
Contabilidade Avançada, Auditoria, Perícia Contábil e Controladoria busca-se 
desenvolver habilidades como de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem 
das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
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atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais. 

 

Com este grupo de matérias do 2º campo de estudos objetiva-se atingir o 
seguinte Perfil Profissiográfico para que se possa: compreender e entender as questões 
científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e 
internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das 
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e demonstrar 
capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação. 

 
 Com a Teoria da Contabilidade objetiva-se o estudo da Teoria da 

Contabilidade: Origem e Evolução. Teoria Versus Prática. Abordagens da Teoria da 
Contabilidade. Abordagem da Teoria da Contabilidade. Princípios da Contabilidade. 
Estudo da formação e variação do patrimônio das empresas, vista sob a perspectiva do 
contador e as mudanças a partir da Lei 11.638/2007 e a Lei 11.941/2009. O Ativo e sua 
mensuração. O Passivo e a sua mensuração. Receitas, Despesas, Perdas e Ganhos. As 
informações contábeis e o mercado de capitais. Título de crédito. Investimento de 
registro contábil. Aplicação dos conceitos contábeis ministrados em contabilidade 
mercantil aplicada. Função das contas. Demonstração contábil das situações 
patrimoniais para utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 
contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar 
adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais,  permitindo compreender e entender as questões científicas, 
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técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Já com Análise e Demonstrações Contábeis realiza-se a Introdução ao estudo 

das Demonstrações Contábeis: Conceito, finalidade e estrutura das Demonstrações 
Contábeis. Principais usuários da análise de balanços. Reestruturação de Demonstrações 
Contábeis para fins de análise. Análise Vertical e Horizontal. Índices de avaliação de 
desempenho econômico e financeiro: Indicadores de estrutura de capital; indicadores de 
rentabilidade: indicadores de liquidez e indicadores de atividade (prazos médios). 
Análise de capital de giro, saldo de tesouraria e seus efeitos nas finanças da empresa. 
Interpretação dos indicadores, análise intergrada e emissão de relatórios. Importância da 
Consolidação de Balanços para fins de análise possibilitando utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão 
sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, permitindo 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com Contabilidade Introdutória realiza-se uma Introdução ao estudo da 

evolução da contabilidade, o seu campo de atuação, seus usuários, o objeto de estudo, 
seus axiomas, a escrituração dos fatos contábeis; introdução ao estudo dos princípios 
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contábeis; estudo dos fundamentos básicos com o objetivo de desenvolver habilidades 
para a elaboração das demonstrações contábeis, bem como estudo dos grupos que 
compõem o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, as despesas e as receitas; elaboração 
do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício permitindo-se 
desenvolver capacidades de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, possibilitando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
 

Em Contabilidade Geral cuida-se de apresentar ao discente, uma visão 
compacta, relativa e estruturada da Contabilidade, possibilitando utilizar adequadamente 
a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão 
sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
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organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, visando 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
 

Já em Contabilidade e Análise de Custos realiza-se a Introdução à 
Contabilidade de Custos: natureza, campo de aplicação e conceitos fundamentais. 
Princípios contábeis aplicados a Contabilidade e Análise de Custos. Terminologia 
contábil usada na Contabilidade de Custos. Classificação dos Custos. Custo de 
Produção: material direto, mão de obra direta e custos indiretos. Sistemas de 
Custeamento por ordem de produção, produção contínua e sistema misto. Estudo de 
custos para avaliação de estoques e determinação lucro: Custo primário, de 
transformação, fabril, custos dos produtos fabricados e custo dos produtos vendidos. 
Apuração de custos de coprodutos. Métodos de Custeio. Custo para Controle de 
Operações. Custos para Auxiliar no Processo Decisório: custos fixos e variáveis 
margem de contribuição. Implantação de Sistemas de Custos e Gestão de Custos para 
desenvolver as aptidões de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, possibilitando desenvolver no discente condições de 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 



 
Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  
(Reconhecido p/ Portaria nº. 267 de  3. 04. 2017 - D.O.U. de 04.04.2017) 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
(Reconhecido pela Portaria nº 312 de 02.08.2011 – D.O.U. de 04.08.2011) 

CURSO DE DIREITO 
(Reconhecido p/ Portaria nº 267 de 3.04.2017 – D.O.U. de 04.04.2017) 

 

83

financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Na Administração Financeira e Orçamento Empresarial realiza-se uma 

introdução a Administração Financeira. Estrutura organizacional: setor financeiro, 
espaço hierárquico, capacitação de pessoal. Índice de convencimento, solvência, 
liquidez, lucratividade. Ponto de equilíbrio e alavancagem operacional, permitindo ao 
discente desenvolver aptidões de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem 
das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, objetivando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com a Contabilidade e Orçamento Público  Cuida-se do   Conceito objetivo e 

campo de atuação da contabilidade pública aplicada ao Setor Público, características 
próprias e relacionamento com outras disciplinas. Regimes contábeis e planos de contas 
na Contabilidade Pública. Sub-Sistemas Contábeis. Sistema orçamentário: financeiro, 
patrimonial e de compensação. O funcionamento dos sistemas.  Encerramento do 
Exercício e apuração dos resultados.  Ajustes, elaboração dos balanços e prestação de 
contas possibilitando ao discente desenvolver a aptidão de utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão 
sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
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contábeis; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, permitindo ao 
discente compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Na Contabilidade Avançada estuda-se a avaliação de ativos, avaliação de 

investimentos permanentes, consolidação das demonstrações contábeis, conversão das 
demonstrações contábeis em moeda estrangeira, realinhamento societário e liquidação 
de sociedades.  Tópicos avançados em contabilidade permitindo desenvolver 
capacidades de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 
contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar 
adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, objetivando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
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funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Nesta disciplina deve ser oferecidos aos discentes, temas atuais e avançados na 

esfera contábil. Esta disciplina terá ementa e bibliografia livres, definidos anualmente a 
partir de decisão do Conselho Superior, respeitando o perfil e o foco definido para o 
curso de Ciências Contábeis da Instituição de Ensino Superior. 

 
Em Auditoria verificam-se a Introdução ao estudo: Conceito, objetivos tipos e 

objetivos da Auditoria. Perfil do auditor e regulamentação da profissão. Normas 
Técnicas e Profissionais relacionadas a Auditoria. Planejamento da Auditoria.  
Programa de auditoria. Importância dos Controles Internos da Entidade. Papéis de 
Trabalho. Procedimentos de Auditoria. Evidências em Auditoria. Auditoria do ativo, 
passivo, patrimônio líquido e contas de resultado. Eventos Subseqüentes. Parecer e 
relatórios de auditoria para desenvolver aptidões de utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão 
sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, possibilitando 
ao aluno compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com Perícia Contábil estuda-se a auditoria e perícias: nos inventários, no grupo 

do ativo permanente nas despesas deferidas e antecipadas, na caixa, nas contas em 
bancos, de passivo circulante, do passivo exigível a longo prazo, do patrimônio líquido, 
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a revisão de balanços: patrimonial, residual, financeiro, orçamentário, fiscal, de 
constituição e gestão, de transformação, a auditoria e perícias especiais: na área de 
compras e vendas, de estágios, no comércio exterior, dos créditos, seguro e dos 
investimentos, do cumprimento das normas, auditoria e perícias de fiscalização estatal: 
referentes ao imposto de renda, de empresas concessionárias de serviços públicos, das 
concentrações de empresas, de crime contra a economia popular, das S.A. de capital 
aberto, auditoria e perícias no setor público: orçamentária, financeira, patrimonial, 
Administrativa e relativos de Auditoria: princípios básicos, elaboração, objetivando 
desenvolver aptidões de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, visando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
            

Por meio da Controladoria determina-se, entre outros objetivos, o Sistema de 
Empresa. A controladoria; A gestão empresarial e a controladoria; A Contabilidade 
como geradora de informações. O papel do Controller nas organizações. Técnicas 
estruturadas de sistema de informações. O sentido do planejamento e Controle; 
Planejamento a Longo prazo; Análise de Custo; Fluxo de Caixa Projetada. Conceitos 
Básicos de Planejamento, Processo de Tomada de Decisões. Planejamento e Visão de 
Sistemas de Informações Contábeis para coletar, registrar e armazenar informações de 
negócio. Planejamento Orçamentário. Relatórios de controle. Sistema Integrado de 
Gestão, Balanced Scorecard e GECON para desenvolver habilidades de utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e 
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relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio 
das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes 
econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o 
pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à 
prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações 
para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados 
para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 
controle gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, permitindo 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
 

Com a categoria de disciplinas do 3º campo de estudos, em matérias como 
Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Metodologia Científica, 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na modalidade Monografia, 
Contabilidade das Instituições Financeiras, Contabilidade Rural, Contabilidade de 
Construção Civil, Língua Brasileira de Sinais – Libras, Contabilidade das 
Cooperativas, Sistemas de Informações Contábeis, Mercado de Capitais, 
Tecnologia da Informação, Laboratório Contábil e Atividades Complementares I, 
II, III e IV objetiva-se o desenvolvimento de habilidades para utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão 
sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
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de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais. 

 
Neste grupo de matérias do 3º campo de estudos procura-se delinear o seguinte 

Perfil Profissiográfico no Corpo Discente: compreender e entender as questões 
científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e 
internacional nos diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das 
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas e demonstrar 
capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação. 

 
Tanto em Estágio Supervisionado I, quanto em Estágio Supervisionado II, 

proporcionam-se uma vivência da prática dos conhecimentos adquiridos no decorrer do 
Curso, bem como adaptação do profissional em Ciências Contábeis às reais 
necessidades do mercado de trabalho oferecido pelas organizações, bem como se 
exigem a execução de um plano de estágio e de um relatório de estágio supervisionado, 
objetivando informar as atividades organizacionais desempenhadas no período de 
execução do estágio na empresa, determinado desenvolver a coerência de idéias, em 
conformidade com o pensamento cientifico, a realizar a critica de idéias e a permitir a 
análise de contextos, a demonstrar a visão genérica e universal da atividade contábil e se 
adaptar e a assimilar, inclusive em condições desfavoráveis, a novas formas 
gerenciamento, que introduzam situações inovadoras na Administração da Empresa, 
para aplicar regras morais de conduta que o Contador deve observar em sua futura 
atividade, no sentido de valorizar a profissão e a bem servir aos que dela dependem e a 
utilizar ferramentas de informática e novas tecnologias para interação da empresa, dos 
fornecedores e da clientela. 

 
A Instituição de Ensino Superior assegura ao grupo de estagiários, dentro dos 

três campos de estudos, professores orientadores para realizar o acompanhamento das 
atividades definidas no plano de trabalho. 
 

O plano de trabalho deverá ser resultado da discussão entre professor orientador 
e aluno. No âmbito interno, o horário do estágio deverá ser cumprido de forma prática, 
interagindo com o Laboratório de Informática e com situações práticas, devendo ficar 
sob a responsabilidade do professor orientador e do Coordenador de Estágio. No 
contexto Externo haverá o acompanhamento do Coordenador de Estágio, mas em 
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ambos os casos com a apresentação do Plano de Estágio e a entrega de relatórios pelos 
estagiários a Coordenação de Estágio. 

 
Já com Metodologia Científica busca-se o conhecimento humano, tipos de 

condicionamento, a conceituação, classificação e características da ciência, os 
fundamentos do espírito científico, a estrutura e métodos da ciência, o método 
experimental, a dedução, a introdução: tipos de indução, a probabilidade e indução, a 
Lei e teoria científica, a refutabilidade, o progresso da ciência, a técnica de pesquisa e a 
metodologia do Trabalho Científico: Planejamento, investigação, elaboração, 
apresentação, possibilitando desenvolver aptidões de utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão 
sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 
os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 
contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, permitindo 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
 Por meio da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na 

modalidade Monografia objetiva-se viabilizar conhecimentos básicos de monografia, 
bem como uma orientação técnica para planejamento, investigação e elaboração de 
trabalho monográfico na área contábil, permitindo desenvolver aptidões de utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
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quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
com reconhecido nível de precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo 
domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 
produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar 
sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação e 
exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
organizacionais, possibilitando compreender e entender as questões científicas, técnicas, 
sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes 
modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Na Contabilidade das Instituições Financeiras estudam-se as instituições 

financeiras como agentes da circulação da riqueza nas modernas economias de mercado 
parecer ser de importância indiscutível, as séries de mudanças catalisadas pela 
globalização dos mercados financeiros levaram as Instituições Financeiras a assumir 
riscos maiores a fim de melhorar sua rentabilidade, nas Economias emergentes com alto 
grau de interação os mercados financeiros do “primeiro mundo”, a fundamentação e a 
prática da contabilidade deixaram de ser mero suporte a informação de cunho tributário 
e passaram para uma fase mais sofisticada, que é a de fornecimento de informações para 
a tomada de decisões pelos investidores e pela própria gerência, para desenvolver 
habilidades de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 
contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar 
adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação 
e através de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 
captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
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governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, permitindo compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Já em Contabilidade Rural busca-se determinar as Atividades agropecuárias e 

as atividades agrícolas: conceitos básicos, análise, principais áreas, estrutura e 
funcionamento. Operações Típicas da Empresa Rural. O Estado das culturas 
permanentes e das culturas temporárias nos períodos de safra e entressafra. A 
Contabilidade e Imposto de Renda das Pessoas Físicas Detentora de Propriedade Rural. 
O Patrimônio da Empresa Rural. Estruturação e Análise do Plano de Contas e sua 
função na contabilidade agrícola. O Estudo e análise das atividades pecuárias, 
especificamente dos rebanhos de reprodução, de corte e leiteiro. Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade no âmbito Empresarial para desenvolver habilidades de utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
com reconhecido nível de precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo 
domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 
produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar 
sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação e 
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exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
organizacionais, possibilitando compreender e entender as questões científicas, técnicas, 
sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes 
modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com Contabilidade de Construção Civil verificam-se os procedimentos 

básicos de contabilidade a serem aplicados na construção civil e atividade imobiliária, 
as operações de compra, venda, incorporação e loteamento de imóveis e a Legislação 
tributária incidente sobre operações de construção civil, para desenvolver habilidades de 
utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar 
pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus 
usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a 
legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de 
permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 
insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações 
contábeis, com reconhecido nível de precisão; exercer suas responsabilidades com o 
expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 
produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar 
sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação e 
exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
organizacionais, permitindo compreender e entender as questões científicas, técnicas, 
sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes 
modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Na Língua Brasileira de Sinais – Libras estudam-se aspectos da Libras no 

contexto de Ciências Contábeis: Contexto geral, Alfabeto Manual ou dactilológico, 
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Sinal-de-nome, números, Educação Inclusiva e Legislação em Educação Especial.  
Aspectos básicos da fonologia da Libras: Aumentando o repertório vocabular, 
Movimentos, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. Conhecer o Léxico: 
vocabulário específico da área Técnica, expressões socioculturais, cumprimentos. 
Introdução à morfologia de libras: nomes (substantivos, adjetivos e alguns pronomes). 
Aspectos gerais: noção de tempo, de horas, frases afirmativas e negativas. Praticar 
libras: diálogo e conversação com frases simples e técnicas para desenvolver 
habilidades de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 
contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar 
adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação 
e através de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 
captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 
qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade 
crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da 
informação e exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais, visando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 
diferentes modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades 
funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Por meio da disciplina de Contabilidade das Cooperativas verificam-se a 

evolução histórica e regime jurídico das sociedades cooperativas, os aspectos tributários 
das sociedades cooperativas, os aspectos contábeis das sociedades cooperativas: normas 
brasileiras e normas internacionais de contabilidade e as operações entre cooperados e 
cooperativas para desenvolver habilidades de utilizar adequadamente a terminologia e a 
linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e 
interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam 
para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
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desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, permitindo 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Em Sistemas de Informações Contábeis determina-se a Contabilidade como 

geradora de informações, as técnicas estruturadas de sistema, o Planejamento e visão de 
sistemas de informações contábeis para coletar, registrar e armazenar informações de 
negócio, os sistemas de informação gerencial, a auditoria de Sistemas Contábeis e os 
tópicos especiais em sistemas de informações contábeis, para desenvolver habilidades 
de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar 
pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus 
usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a 
legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de 
permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 
insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações 
contábeis, com reconhecido nível de precisão; exercer suas responsabilidades com o 
expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 
produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar 
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sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação e 
exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
organizacionais, objetivando compreender e entender as questões científicas, técnicas, 
sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes 
modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Em Mercado de Capitais objetiva-se fornecer os conceitos básicos e 

fundamentais sobre o Mercado de Capitais a nível introdutório, abrangendo as 
necessidades técnicas e a área de interesses profissionais do Administrador de 
Empresas. Tornar o aluno apto a compreender e a desenvolver as técnicas e práticas do 
mercado financeiro e de capitais, proporcionando-lhe o conhecimento dos conceitos, das 
estruturas e das situações profissionais interagentes no mercado de capitais para 
desenvolver habilidades de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; desenvolver, com 
motivação e através de permanente articulação, a liderança entre equipes 
multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à 
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; 
exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 
administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento 
de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua 
gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, 
organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, objetivando 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
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tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Com Tecnologia da Informação busca-se realizar uma introdução à 

informática; a estrutura física do sistema de computação (hardware); os sistemas 
operacionais; a linguagem de programação (Software); a linguagem de apoio ao 
usuário; os programas aplicativos; as redes locais; o teleprocessamento; as estruturas e 
organizações da informática; a administração em informática. A análise e aplicabilidade 
da tecnologia da informação e sua contribuição para a comunicação administrativa da 
empresa, para os fornecedores e para a clientela para desenvolver habilidades de utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
com reconhecido nível de precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo 
domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 
produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar 
sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação e 
exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
organizacionais, permitindo compreender e entender as questões científicas, técnicas, 
sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes 
modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Em Laboratório Contábil realiza-se treinamento prático das atividades 

específicas de Ciências Contábeis através da orientação, acompanhamento, supervisão e 
avaliação metodológica dos docentes das disciplinas profissionais de Ciências 
Contábeis, para desenvolver habilidades de utilizar adequadamente a terminologia e a 
linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e 
interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e relatórios que contribuam 
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para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 
precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação e exercer com ética e proficiência as 
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, 
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais, visando 
compreender e entender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização; 
assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Nesta disciplina, os docentes das demais matérias devem idealizar simulações da 

realidade empresarial e contábil junto aos discentes, idealizando tanto situações 
inovadoras, como simulando situações desfavoráveis no gerenciamento do contexto 
empresarial e contábil idealizado, possibilitando ao aluno buscar soluções para a 
situação criada, habilitando-os a se adaptarem e a assimilarem a novas formas de 
gerenciamento e suas aplicações na área contábil. 
 

Com Atividades Complementares (I, II, III e IV) objetiva-se propiciar ao 
aluno, inclusive fora do ambiente escolar, a prática de estudos e atividades 
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinariedade, especialmente nas 
relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade, de 
acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) permitindo-se utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; desenvolver, com motivação e através de permanente 
articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, 
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com reconhecido nível de precisão; exercer suas responsabilidades com o expressivo 
domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 
produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar 
sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação e 
exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
organizacionais, visando compreender e entender as questões científicas, técnicas, 
sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes 
modelos de organização; assegurar o pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
 

Utilizando-se de metodologias apropriadas, além de um rigoroso 
acompanhamento dos conteúdos programáticos e a observação da interdisciplinaridade 
das disciplinas pela Coordenação do Curso, além das constantes avaliações 
institucionais de todos os setores do Curso, almeja-se um elevado grau de excelência do 
ensino no Curso de Ciências Contábeis, bacharelado da Instituição. 

 
Objetiva-se com estas práticas formar um Contador dotado de discernimento e 

competência para entender a complexa realidade das organizações modernas e, ao 
mesmo tempo inserir-se no mercado de trabalho, não apenas como um teórico 
formulador de soluções, mas também como um técnico capaz de assumir as funções 
contábeis em todas as áreas empresariais. 
 

Desta forma, com as disciplinas acima especificadas, em temas previamente 
selecionados, a Instituição de Ensino realiza, anualmente, uma Semana Comemorativa 
no Curso de Ciências, bacharelado, onde são abordados temas ligados a aspectos 
contábeis, sociais, políticos, econômicos e culturais, por meio de Palestras e Seminários, 
com a participação dos Corpos Docente e Discente, além de convidados para realizarem 
Palestras e Seminários. 
 
 
 


