
 
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) 

 

99

 
 
 
 

ANEXO II 
 

METODOLOGIAS 
(D) CURSO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA 
INGRESSOS A PARTIR DE 2018 

 

 
 



 
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) 

 

100

D) Metodologias utilizadas no Curso de Ciências Contábeis, bacharelado para ingressos 
a partir de 2018: 
 

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 Introdução à Economia, Português e Comunicação Empresarial, 
Fundamentos do Direito Público e Privado, Filosofia e Ética Profissional, 
Matemática Introdutória e Financeira, Fundamentos da Sociologia e Cidadania, 
Introdução à Administração, Estatística e Métodos Quantitativos, Legislação 
Empresarial e Trabalhista, Psicologia e Desenvolvimento Pessoal e Legislação 
Tributária. 

 
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 Contabilidade Introdutória e Intermediária, 
Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Teoria da Contabilidade, Estrutura 
das Demonstrações Contábeis, Administração Financeira e Orçamento 
Empresarial, Contabilidade Internacional, Contabilidade Ambiental e 
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Sustentabilidade Empresarial, Contabilidade e Orçamento Público e Noções 
Atuariais, Contabilidade Avançada, Auditoria, Perícia e Arbitragem Contábil e 
Controladoria e Sistema de Informação Gerencial.  

 
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 Contabilidade Fiscal e Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), na modalidade Monografia nas matérias de Fundamentos da Tecnologia da 
Informação, Formação de Empreendedorismo, Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, Mercado de Capitais, Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas, 
Contabilidade Rural, Contabilidade para Entidade do Terceiro Setor, 
Contabilidade Hoteleira, Tópicos Avançados em Contabilidade, Atividades 
Complementares II, Atividades Complementares III e Atividades Complementares 
IV. 

 
O docente deverá contemplar a transversalidade da Educação Especial no Curso, 

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. 
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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 Introdução à 
Economia, Português e Comunicação Empresarial, Fundamentos do Direito 
Público e Privado, Filosofia e Ética Profissional, Matemática Introdutória e 
Financeira, Fundamentos da Sociologia e Cidadania, Introdução à Administração, 
Estatística e Métodos Quantitativos, Legislação Empresarial e Trabalhista, 
Psicologia e Desenvolvimento Pessoal e Legislação Tributária 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. 

 
Em Introdução à Economia realiza-se uma introdução à Ciência Econômica, os 

Sistema Econômico e Mecanismo dos Preços, o Mercado: conceitos e estruturas, a 
Teoria do Consumidor e sua relação Humana, a Teoria do Produtor, a regulamentação 
dos mercados, o Sistema Financeiro Nacional e as Desigualdade Sociais, o Comércio 
Internacional: Mecanismos e Teoria, a Avaliação Econômica de Empresas, a Economia 
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que o meio Ambiente pode proporcionar, a importância da economia para as relações 
humanas e o gênero e a violência familiar 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 Português e Comunicação Empresarial 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. Especificam ente 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. Interpretação de 
textos voltado ao direitos humanos, acessibilidade, meio ambiente e sustentabilidade, 
relações etnico-raciais e questões indígenas e a importância da comunicação nas 
relações de gênero e violência familiar 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, 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 
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capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento 
da tecnologia da informação. 

 
Em Fundamentos do Direito Público e Privado estuda-se a Noções de Direito 

Público e Privado, o Direito objetivo e subjetivo, o Direito Positivo, as Fontes do 
Direito, a aplicação e interpretação do Direito, a integração do Direito, o Conflito de 
Leis no tempo e no espaço, a Constituição brasileira e seu conteúdo, os Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais do Homem: direitos humanos, étnicos raciais, acessibilidade e 
direto ao meio ambiente, a Administração pública e suas normas, o processo civil e 
penal, o Direito Financeiro e Orçamentário a Legislação do Trabalho e da 
Acessibilidade, o Direito Comercial, o comerciante, sociedade comercial, títulos de 
créditos, falências, Direito Civil, Direito de Família, contratos, obrigações, coisas, 
sucessões, as Relação dos Direitos Humanos e de Gênero 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. 

 
Com Filosofia e Ética Profissional estuda-se os conceitos fundamentais da 

filosofia. Contribuir fundamentalmente para o questionamento da realidade do homem 
na sociedade e na empresa, da ação moral, dos valores e da liberdade, a vivência dos 
fundamentos sociais e organizacionais e suas contribuições para a empresa e seu inter-
relacionamento com a sociedade, os aspectos filosóficos da problemática ambiental, a 
ética: objeto, objetivo, conceito. a ética e os Direitos humanos, os problemas morais e 
éticos, o comportamento ético, a ética profissional na organização, a ética e sua relação 
com as questões étnico-raciais, o exercício profissional do administrador e contador, as 
organizações e a questão da Acessibilidade, a responsabilidade moral e sustentabilidade 
ambiental nas organizações, o Código de Ética Profissional do Administrador, o Código 
de Ética Profissional do Contador, os órgãos controladores, as relação filosóficas e 
éticas dos Direitos Humanos, gênero, raciais, indígenas e ambiental possibilitando 
capacidades de utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
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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. 

 
Já com Matemática Introdutória e Financeira estuda-se a Teoria dos 

conjuntos, os produtos notáveis, o produto Cartesiano, as Equações e Inequações do 1º e 
2º graus, as relações e funções do 1º e 2º graus, as noções de limite de função 
polinomial, as noções de derivadas de função polinomial, as noções de integral, a razão, 
a proporção, a grandeza diretamente proporcional, a grandeza inversamente 
proporcional, a porcentagem, a regra de três simples, a regra de três composta, os juros 
simples, os juros compostos, o desconto simples, o desconto Composto, o montante de 
uma sequência uniforme, a equivalência de capitais, o fluxo de caixa e acessibilidade 
com o apoio da Matemática 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 
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 
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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 Fundamentos da Sociologia e Cidadania abordasse a Sociologia: conceito, 

uma aproximação com os precursores, a sociologia do trabalho, as Organizações: 
objetivos e fins, a sociedade burocratizada, o sistema de organização e conflitos, as 
novas relações de trabalho, o papel das organizações nas sociedades modernas, a 
Cultura e Socialização, as interações sociais, Estratificação Social, a inclusão social, a 
acessibilidade social, o sindicalismo nas sociedades contemporâneas, o conceito e tipos 
de Constituição, a Constituição e direitos humanos, o racismo, as relações étnico-
raciais, a história e cultura afro-brasileira e africana, a Característica da sociedade 
multirracial brasileira,  as desigualdades raciais e educação étnico-racial, as sociedades 
indígenas no cenário político-jurídico brasileiro, a cultura brasileira, a supremacia das 
constituições e sua guarda, os Direitos sociais, Constituição e Cidadania, as relação 
sociológicas dos Direitos Humanos, gênero, raciais, indígenas e ambiental 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. 

 
Com a disciplina de Introdução à Administração realiza-se uma visão geral da 

Ciência da Administração: conceitos, técnica, a Arte e práticas administrativas, os 
fundamentos, a Administração Empírica e Administração Científica, a administração 
ambiental e sustentável, a evolução e tendências, os objetivos, a Atividades-fim, as 
Relações com outras ciências, os Princípios da burocracia, a Chefia e liderança, a Teoria 
da chefia e assessoramento, as Técnicas de influenciação de pessoas, o Processo 
decisório, o comando por integração, comunicação e controle, a cibernética, a 
coordenação por instruções rígidas e por idéias dominantes, o Controle, a Informática, a 



 
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) 

 

107

pesquisa, a posição de futurologia, o planejamento, a organização, a análise do trabalho 
e análise do trabalhador, as Atividades auxiliares, recursos humanos, o objeto e 
objetivos da Administração de Pessoal, a gerência de pessoal, os Cargos e salários, o 
Processo classificatório, a Administração de Material e Administração Patrimonial, a 
Administração Documental, a Tecnologia a serviço da burocracia, as Relações 
Humanas: Problemáticas das Relações Étnico-Raciais e dos Direitos Humanos nas 
Empresas, as Relações Públicas, a Divulgação e Publicidade e a Administração Pública 
e Administração Privada 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 Estatística e Métodos Quantitativos realiza-se o estudo dos fundamentos e 

elementos matemáticos aplicados à Estatística, a investigação populacional pelos 
métodos de amostragens, a elaboração e interpretação de séries estatísticas, com 
apresentação tabular e gráfica dos dados, a Elaboração/análise de distribuição de 
freqüência de variáveis quantitativas, a determinação de medidas de tendência central, 
de dispersão e de assimetria de dados de séries estatísticas, a análise da correlação e 
regressão linear entre variáveis quantitativas, as noções de probabilidade e de 
distribuições binomial e normal, a formulação de testes de hipóteses, a manipulação de 
números-índices na análise de séries de dados estatísticos e o mecanismo de 
deflacionamento e as Estatisticas da discriminação racial e de gênero 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 
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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 Legislação Empresarial e Trabalhista realiza-se um estudo da  

Administração. Caracterização do empresário e de sua inscrição, da capacidade, da 
Sociedade, dos diversos tipos de Sociedade, da Administração Societária, das relações 
societárias com terceiros, a responsabilidade dos sócios, das cotas dos sócios, do 
Conselho Fiscal, da deliberação dos sócios, do aumento do capital, da transformação, 
Incorporação, Fusão e Cisão das sociedades, das sociedades dependentes de 
autorização, da sociedade estrangeira, dos institutos complementares, dos prepostos, do 
gerente da sociedade, dos contabilistas e outros auxiliares, da escrituração, da 
dissolução das sociedades, da liquidação da sociedade, do liquidante, da 
responsabilidade dos Sócios durante a dissolução. Definição do Direito do Trabalho e 
seus fundamentos, a Teoria Geral do Direito do Trabalho, a Relação Individual de 
Trabalho: Conceito e Sujeitos, da Relação de Emprego: Da Alteração e da Extinção. 
Conteúdo Imperativo da Relação de Emprego, o Processo Trabalhista, os conflitos 
Coletivos de Trabalho, as Relação Coletiva de Trabalho, o Direito Coletivo do 
Trabalho, o Sindicatos: Formação, Autonomia, Jurisdição. Negociação Coletiva de 
Trabalho, o Poder Normativo, Sentença Normativa, o Direito de Greve, a Política 
Salarial, a Legislação de saúde, segurança e medicina de trabalho, o Meio Ambiente do 
Trabalho, a legislação empresarial e trabalhista e seu papel na proteção dos direito 
humanos, acessibilidade, questões éticos raciais, indígenas, meio ambiente, questões de 
gênero e violência contra a mulher 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 
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utilização de inovações tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Na disciplina de Psicologia e Desenvolvimento Pessoal busca-se discutir o 

conceito, origem e desenvolvimento histórico da psicologia enquanto ciência do 
comportamento. Caracterizar e identificar os métodos de estudo em psicologia. Estudar 
as áreas de atuação em psicologia, o comportamento humano, os Estudos de direitos 
humanos e acessibilidade, o comportamento grupal, o funcionamento e 
desenvolvimento de grupos raciais, a percepção e motivação, a comunicação social com 
foco nas relações humanitárias, as Relações interpessoais, a liderança e conflitos, a 
qualidade de vida no trabalho e meio Ambiente, a psicologia das organizações seus 
aspecto nas relações, as questões de gênero e violência doméstica 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 
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 Legislação Tributária realiza-se um estudo do Direito Tributário: conceito, 

natureza e autonomia, as relações com outros ramos do Direito, o objeto do Direito 
Tributário, os Tributos, as espécies tributárias, as fontes do Direito Tributário, as 
normas gerais do Direito Tributário no Sistema Brasileiro, as Leis, Decretos, 
Regulamentos e Jurisprudência atualizada. A Vigência, aplicação, interpretação e 
integração da legislação tributária. Imposto e Taxa. Contribuição de melhoria. Bi-
tributação. Tributos Federais. Imposto de Renda. Imposto de Produtos Industrializados. 
Imposto sobre circulação de mercadorias. Imposto territorial e predial urbano. As 
Penalidades com matérias tributárias, a definição e conteúdo do Direito Tributário, as 
fontes de interpretação do Direito Tributário, o conceito e elementos da obrigação 
tributária, a lei, fato gerador e seus jeitos, os lançamentos e obrigações tributárias, a 
extinção da obrigação tributária, o tributo e suas espécies: imposto, taxas e 
contribuições. Para fiscalidade, o contencioso tributário: administrativo e judicial, o 
Sistema Tributário Brasileiro, o Código Tributário Nacional, os Impostos Federais: 
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renda, sobre produtos industrializados, sobre operações financeiras, sobre o comércio 
exterior, os Impostos especiais: territorial e rural. Impostos estaduais: circulação de 
mercadorias, transmissão de imóveis: Impostos municipais, os estímulos fiscais, a 
Tributação ambiental, a capacidade econômica do contribuinte e questões sociais e 
humanas 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. 

 
No grupo de disciplinas do 2º campo de estudos, tais como: Contabilidade 

Introdutória e Intermediária, Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, 
Teoria da Contabilidade, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Administração 
Financeira e Orçamento Empresarial, Contabilidade Internacional, Contabilidade 
Ambiental e Sustentabilidade Empresarial, Contabilidade e Orçamento Público e 
Noções Atuariais, Contabilidade Avançada, Auditoria, Perícia e Arbitragem 
Contábil e Controladoria e Sistema de Informação Gerencial 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 
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 
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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 Contabilidade Introdutória e Intermediária realiza-se introdução ao 

estudo da evolução da contabilidade, a contabilidade na construção do desenvolvimento 
sustentável, o seu campo de atuação, seus usuários, o objeto de estudo, seus axiomas, a 
escrituração dos fatos contábeis, a introdução ao estudo dos princípios contábeis, o 
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, a elaboração do balanço 
patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, a Demonstração do fluxo de 
caixa, a apuração de estoques, o plano de Contas, a constituição das empresas, as 
operações com mercadorias,l a Operação com pessoal, as operações financeiras, as 
operações Envolvendo Ativo não circulante, os Tópicos Especiais, com ênfase nos 
Diretos Humanos,  a importância da contabilidade, as relações de gênero e violência 
familiar 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 
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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 introdução ao 

Estudo da Ciência Contábil, o Patrimônio, o Ativo Circulante, Operações com 
disponibilidades, os Devedores Duvidosos, os descontos, as contas a receber, as 
despesas antecipadas, o ativo não Circulante: Realizável a Longo Prazo, depreciação, 
exaustão e amortização, as provisões, os Investimentos, o Imobilizado e Intangível,  os 
resultados não operacionais, o passivo Circulante e passivo não Circulante, a 
exigibilidade de Longo Prazo, as receitas diferidas, o Patrimônio Líquido (PL), a 
apuração do Resultado do Exercício (ARE), a escrituração, o Plano de Contas 
Contábeis, o balancete de verificação, as operações com Mercadorias: compras, vendas, 
transferêcias, consignação, os impostos: ICMS, PIS, COFINS, Impostos de Importação, 
fretes e seguros, os Registros Contábeis: operações com vendas, impostos e tributos, 
impostos e contribuições, os fatos sobre compras e vendas: devoluções, abatimentos, 
descontos comerciais, descontos financeiros e condicionais, os inventários de 
mercadorias, a elaboração das demonstrações contábeis, o balanço Patrimonial (BP), a 
demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL), as Demonstrações de Lucros e Prejuízos Acumulados, as 
Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC), as Demostrações do Valor Adicionado 
(DVA), os Princípios de Contabilidade de sustentabilidade e meio ambiente das 
empresas 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, visando compreender e entender as questões científicas, 
técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos 



 
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) 

 

113

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 de Custos realiza-se uma introdução à Contabilidade de 

Custos: natureza, campo de aplicação e conceitos fundamentais. Princípios contábeis 
aplicados a Contabilidade e Análise de Custos. A terminologia contábil usada na 
Contabilidade de Custos, A classificação dos custos, o custo de produção: material 
direto, mão de obra direta e custos indiretos, os sistemas de custeamento por ordem de 
produção, produção contínua e sistema misto, o estudo de custos para avaliação de 
estoques e determinação lucro: custo primário, de transformação, fabril, custos dos 
produtos fabricados e custo dos produtos vendidos, a apuração de custos de coprodutos, 
a apuração de custos dos ecoprodutos, os métodos de custeio, o custo para controle de 
operações, os custos para auxiliar no processo decisório: custos fixos e variáveis 
margem de contribuição, a implantação de Sistemas de Custos e Gestão de Custos, a 
analíse do reflexo no sistema de custos com a discriminção racial e questões de gênero 
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 
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 a Teoria da Contabilidade objetiva-se o estudo da Teoria da 
Contabilidade: Origem e Evolução. Teoria Versus Prática., a abordagem da Teoria da 
Contabilidade, os princípios contábeis e o seu papel na contabilidade ambiental, o 
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, as receitas, as despesas, as perdas e ganhos, 
e sua repercussão no ambiente humano e ambiental, as informações contábeis e o 
mercado de capitais, o título de crédito, o investimento de registro contábil, a aplicação 
dos conceitos contábeis ministrados em contabilidade mercantil aplicada, a função das 
contas, a demonstração contábil das situações patrimoniais, a avaliação, os aspectos 
gerais da evidenciação contábil e transparência das informações, a teoria da 
legitimidade, a teoria da comunicação, a semiótica, a relação da contabilidade com os 
Direitos Humanos, o gênero, raciais, indígenas e ambiental 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, 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 Estrutura das Demonstrações Contábeis realiza-se a introdução ao 

estudo das Demonstrações Contábeis: Conceito, finalidade e estrutura das 
Demonstrações Contábeis, principais usuários da análise de balanços, a reestruturação 
de Demonstrações Contábeis para fins de análise, a Análise Vertical e Horizontal, os 
indices de avaliação de desempenho econômico e financeiro: Indicadores de estrutura 
de capital; indicadores de rentabilidade: indicadores de liquidez e indicadores de 
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atividade (prazos médios), a análise de capital de giro, saldo de tesouraria e seus efeitos 
nas finanças da empresa, a interpretação dos indicadores, análise integrada e emissão de 
relatórios, a importância da consolidação de balanços para fins de análise, o balanço 
patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício; a Demonstração dos Lucros e 
Prejuízos Acumulados, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a 
Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas 
Explicativas, os ajustes das Demonstrações Contábeis para fins de análise, a análise 
Vertical e Horizontal, a análise Econômico-Financeira e as Demonstrações da 
Contabilidade Ambiental 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. 

 
Na Administração Financeira e Orçamento Empresarial realiza-se uma 

introdução ao estudo: definição, objetivos, contribuição para o desenvolvimento da 
empresa, Administração Financeira e Administrador Financeiro, a Estrutura 
organizacional: setor financeiro, espaço hierárquico, capacitação de pessoal, o índice de 
convencimento, solvência, liquidez, lucratividade, o ponto de equilíbrio, a alavancagem 
operacional e financeira, a Análise horizontal e análise vertical de balanços e suas 
deduções para a administração financeira, a programação financeira, técnica do 
orçamento empresarial, estrutura de fontes e usos, os problemas de gerência financeira: 
administração do capital de giro, administração dos ativos fixos e de investimento de 
capital, as Fontes endógenas de capital: novas chamadas de capital, reinversão do lucro 
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retido, o Cálculo do custo segundo cada fonte de capital a fim de decisão de capitação, 
as Fontes exógenas de capital: mercado financeiro, financiamento a custo e a longo 
prazo, títulos de propriedade, o Cálculo de custo segundo cada fonte de capital a fim de 
capitação, o entendimento do funcionamento da calculadora HP 12C, o conhecimento 
técnico sobre a administração financeira e suas aplicações no dia-a-dia com a 
calculadora HP 12C, a habilidade e segurança para realização dos cálculos financeiros 
com a calculadora HP 12C, a relação da contabilidade com os Direitos Humanos, 
Gênero, Raciais, Indígenas e Ambiental 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. 

 
Em Contabilidade Internacional objetiva-se verificar o processo de 

convergência das normas contábeis, órgãos reguladores da profissão e das diretrizes 
contábeis, as práticas de governança corporativa no contexto internacional, os principais 
pronunciamentos contábeis, a contabilidade internacional e as empresas transnacionais 
questões de direitos humanos, os blocos econômicos, com ênfase no Mercosul, as 
Normas e Princípios Fundamentais de Contabilidade aplicados no Brasil versus aquelas 
aplicadas no Exterior, os Órgãos reguladores da Contabilidade nacionais e 
internacionais e seus respectivos papéis, com ênfase no FASB e IASC, a Análise de 
demonstrações contábeis em moeda estrangeira e a Convenção Internacional dos 
Direitos Humanos para utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
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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 Ambiental e Sustentabilidade Empresarial estuda-se a 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade no âmbito Empresarial, Gestão socialmente 
responsável e sustentabilidade e seu envolvimento na cultura corporativa, das questões 
éticas, sociais e ambientais nos negócios, a partir da visão crítica dos conceitos de 
responsabilidade socioambiental, ética empresarial, sustentabilidade e investimento 
socioambiental, analisa criticamente os impactos ambientais, e sociais da empresa em 
relação aos acionistas, colaboradores, clientes, concorrentes, governo, sociedade e meio 
ambiente e a orientação para a geração de valor ético, social e ambiental, visando o 
desenvolvimento sustentável da sociedade. Os conceitos e objetivos da Contabilidade 
Ambiental, o Ativo, o Passivo, a Receita e Despesas ambientais, a  adequação da 
relação empresa-meio ambiente, as considerações gerais sobre a Contabilidade 
Ambiental, os Métodos de Valoração de Ativos e Passivos Ambientais, as noções sobre 
dano ambiental, o dano ambiental, conceito e forma de reparação, o desenvolvimento 
sustentável, os relatórios ambientais, o balanço social, as noções sobre economia 
ambiental e de acessibilidade 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, 
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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 Contabilidade e Orçamento Público e Noções Atuariais cuida-se do 

conceito objetivo e campo de atuação da contabilidade pública aplicada ao Setor 
Público, características próprias e relacionamento com outras disciplinas, os regimes 
contábeis e planos de contas na Contabilidade Pública, os Subsistemas Contábeis, o 
Sistema orçamentário: financeiro, patrimonial e de compensação, o funcionamento dos 
sistemas, o  Encerramento do Exercício e apuração dos resultados, os  ajustes, 
elaboração dos balanços e prestação de contas, os Aspectos gerais da ciência atuarial, os 
Riscos Securitários e sua influência nos Direitos Humanos e a Previdência pública e 
privada 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 a disciplina de Contabilidade Avançada estuda-se a avaliação de ativos, 

a avaliação de investimentos permanentes, a consolidação das demonstrações contábeis, 
a conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira, o realinhamento 
societário e liquidação de sociedades, a consolidação das demonstrações contábeis, a 
conversão das demonstrações contábeis em operações com moedas estrangeiras, os 
Investimentos: custo e equivalência patrimonial, os Derivativos. Hedge. Os 
instrumentos financeiros, a reestruturação societária: fusão, cisão, incorporação, a 
restruturação contábil da empresa, com foco nos direitos humanos da localidade da 
empresa 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. 

 
Em Auditoria realiza-se uma introdução ao estudo: conceito, objetivos tipos e 

objetivos da Auditoria, o perfil do auditor e regulamentação da profissão, as Normas 
Técnicas e Profissionais relacionadas a Auditoria. Planejamento da Auditoria, os 
programa de auditoria, a importância dos controles internos da Entidade, os Papéis de 
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Trabalho, os Procedimentos de Auditoria, as evidências em Auditoria, a Auditoria do 
ativo, passivo, patrimônio líquido e contas de resultado, os eventos subseqüentes, o 
parecer e relatórios de auditoria, os instrumentos de auditoria e divulgação de resultados 
de ações sustentáveis  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, 
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 Perícia e Arbitragem Contábil estuda-se o conceito e campo 

de atuação, os objetivos da perícia, os tipos de perícia, o papel da perícia contábil, o 
planejamento de trabalho em perícia, os aspectos legais da Perícia Contábil e sobre a 
pessoa do perito, a Perícia Contábil nos foros civil, trabalhista e na área da Justiça 
Federal, a perícia contábil na verificação de haveres e no processo falimentar, as 
perícias extrajudiciais, a elaboração de laudos periciais sobre questões contábeis em 
geral, os procedimentos periciais contábeis: exame, vistoria, avaliação; indagação, 
investigação, arbitramento, mensuração e certificação, a Arbitragem: Conceito, 
histórico, campos de aplicação, técnicas, a Lei brasileira de arbitragem, a elaboração de 
laudos periciais, as Fraudes contábeis e perícia, as Aplicações da perícia contábil, a 
elaboração de proposta de honorários, a perícia ambiental securitária: métodos de 
perícia ambiental, a responsabilidade civil na degradação, poluição e dano ambiental e 
as infrações passíveis de perícia ecológica 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, 
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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. 

 
Com Controladoria e Sistema de Informação Gerencial estudam-se o Sistema 

de Empresa, a controladoria, a gestão empresarial e a controladoria, a Contabilidade 
como geradora de informações, o papel do Controller nas organizações, as técnicas 
estruturadas de sistema de informações, os Sistema Integrado de Gestão, os Protótipos 
de sistemas de informações, os Sistema de Apoio a Decisão (SAD) e os Sistemas de 
Controle Operacional e Gerencial (SCO/SCG), o Desenvolvimento de SCO/SCG nas 
áreas de Finanças, Marketing e Recursos Humanos, o sentido do planejamento e 
Controle, a Acessibilidade em sistemas operacionais, o Planejamento a Longo prazo, a 
análise de Custo, o Fluxo de Caixa Projetada, os Conceitos Básicos de Planejamento, os 
Processo de Tomada de Decisões, o Planejamento e Visão de Sistemas de Informações 
Contábeis para coletar, registrar e armazenar informações de negócio, o Planejamento 
Orçamentário, os Relatórios de controle, o Sistema Integrado de Gestão, Balanced 
Scorecard e GECON, a acessibilidade virtual e combate ao racismo e questões de 
gênero no mundo virtual 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 
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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 
Fundamentos da Tecnologia da Informação, Metodologia Científica, Formação de 
Empreendedorismo, Língua Brasileira de Sinais – Libras, Mercado de Capitais, 
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas, Contabilidade Rural, 
Contabilidade para Entidade do Terceiro Setor, Contabilidade Hoteleira, Tópicos 
Avançados em Contabilidade, Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado 
II, Laboratório Contábil e Contabilidade Fiscal, Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), na modalidade Monografia, Atividades Complementares I, Atividades 
Complementares II, Atividades Complementares III e Atividades Complementares 
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 
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 
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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. 

 
Com Fundamentos da Tecnologia da Informação realiza-se uma introdução a 

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 de acessibilidade, 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, os avanços 
tecnológicos, inclusão e exclusão digital, tecnociências, propriedade intelectual, 
diferentes mídias e tratamento da informação, a acessibilidade em sistemas 
operacionais, a Tecnologia e seu papel no combate ao preconceito de gênero, violência 
contra mulher, contra os índios, contra as raças, contra o meio ambiente e contra os 
direitos humanos 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, 
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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 Metodologia Científica busca-se o conceito e amplitude do 

conhecimento, a Definição da caracterização dos tipos de conhecimento, os 
Fundamento, modalidade e etapas da pesquisa e do trabalho científico, os métodos e 
técnicas de pesquisa, as Citações bibliográficas, os Trabalhos acadêmicos: Tipos, 
Características e composição estrutural, as referências bibliográficas, a apresentação 
gráfica, as normas da ABNT, a aplicação da interdisciplinaridade nas Ciências 
Contábeis e Administração e a acessibilidade pedagógica 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, 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. 
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Na disciplina de Formação de Empreendedorismo realiza-se um estudo dos 
componentes do processo de desenvolvimento da capacidade empreendedora e 
inovadora dos indivíduos, indicando os instrumentos necessários ao aluno no 
planejamento, execução e controle das atividades inovadoras e empreendedoras, o 
empreendedorismo social: ONGs de direitos humanos, de proteção ao meio ambiente e 
associação de catadores de resíduos sólidos 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. 

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

contexto de Ciências Contábeis e de Administração: Contexto geral, o alfabeto manual 
ou dactilológico, o sinal-de-nome, números, a educação inclusiva e legislação em 
Educação Especial, a acessibilidade e Direitos Humanos, os aspectos básicos da 
fonologia da Libras: aumentando o repertório vocabular, os movimentos, locação, 
orientação da mão, expressões não-manuais, conhecer o Léxico: vocabulário específico 
da área Técnica, expressões socioculturais, a introdução à morfologia de libras: nomes 
(substantivos, adjetivos e alguns pronomes), os 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 
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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. 

 
Com 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, os órgãos reguladores do sistema financeiro de capitais, o processo de 
abertura de capital, a análise de investimentos em mercado de capitais, 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 e a política de 
sustentabilidade possibilitando 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 
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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 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
Já em Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas estuda-se a 

Microempresa e empresa de pequeno porte, as regulamentações da escrituração 
contábil, a Escrituração Contábil para micro e pequenas empresas, as demonstrações 
contábeis para micro e pequenas empresas, as obrigações simplificadas para micro e 
pequenas empresas, os aspectos tributários aplicados as micro e pequenas empresas e 
ONGs, a importância da Microempresa e empresa de pequeno porte na defesa dos 
Direitos Humanos e no meio Ambiente 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, 
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-



 
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) 

 

128

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 Rural busca-se determinar as atividades agropecuárias e as 

atividades agrícolas: conceitos básicos, análise, principais áreas, estrutura e 
funcionamento, as 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, a 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, as Ações relacionadas à sustentabilidade 
e acessibilidade rural 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, 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 
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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 a disciplina de Contabilidade para Entidade do Terceiro Setor 

estudam-se os fundamentos da contabilidade para o Terceiro Setor, as práticas de 
mensuração, evidenciação e prestação de contas das organizações do terceiro setor, o 
perfil das organizações do terceiro setor no contexto brasileiro, a evidenciação do papel 
social, os aspectos tributários, imunidade, isenções e natureza jurídica, a evolução 
histórica e regime jurídico das sociedades cooperativas das ONGs de direitos humanos, 
de proteção ao meio ambiente e associação de catadores de resíduos sólidos, os aspectos 
tributários das sociedades cooperativas, os aspectos contábeis das sociedades 
cooperativas: normas brasileiras e normas internacionais de contabilidade, as Operações 
entre cooperados e cooperativas e sua importância nos direitos humano, meio ambiente, 
questões raciais e de gênero 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, 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. 
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Em Contabilidade Hoteleira estuda-se conceito de turismo e da hotelaria, o 
hotel como empresa, a cultura organizacional da hotelaria com atributos a Direitos 
Humanos, o Racismo, as Relações étnico-raciais, as questões de Gênero e a 
Acessibilidade, as normas e legislação hoteleira, as características do sistema contábil 
de hotéis e restaurantes, os plano de contas, a demonstração de lucro e o aspecto do 
desenvolvimento sustentável, o orçamento para hotelaria, os procedimentos contábeis, a 
contabilidade de custos, os aspectos fiscais e tributários, a legislação contábil, o 
Balanced Scorecard, o meio ambiente e a acessibilidade na rede Hoteleira possibilitando 
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 
tecnológicas e demonstrar capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 
  Com Tópicos Avançados em Contabilidade (Contabilidade da Construção 
Civil) estudam-se procedimentos básicos de contabilidade a serem aplicados na 
construção civil e atividade imobiliária, as operações de compra, venda, incorporação e 
loteamento de imóveis, a legislação tributária incidente sobre operações de construção 
civil, as normas técnicas de proteção no meio ambiente do trabalho na construção civil e 
a acessibilidade na Construção Civil permitindo desenvolver aptidões de utilizar 
adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 
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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, 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. 

 
Nesta disciplina devem 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 Estágio Supervisionado I busca-se a realização de Estágio em empresa 

pública ou particular, sob a supervisão do coordenador de estágio e com apresentação 
periódica de relatório, a elaboração prática de atividades contábeis, aplicando o 
aprendizado acadêmico em casos concretos reais, a aplicação das práticas contábeis em 
sistemas reais de contabilidade, as formas em que a Contabilidade pode auxiliar à 
acessibilidade e os Direitos Humanos 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, 
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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. 

 
Já em Estágio Supervisionado II busca-se também a realização de Estágio em 

empresa pública ou particular, sob a supervisão do coordenador de estágio e com 
apresentação periódica de relatório, a elaboração prática de atividades contábeis, 
aplicando o aprendizado acadêmico em casos concretos reais, a aplicação das práticas 
contábeis em sistemas reais de contabilidade, as formas em que a Contabilidade pode 
auxiliar à acessibilidade e os Direitos Humanos 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 
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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. 

 
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 
ambos os casos com a apresentação do Plano de Estágio e a entrega de relatórios pelos 
estagiários a Coordenação de Estágio. 

 
Em Laboratório Contábil e Contabilidade Fiscal objetiva-se o treinamento 

prático da operacionalização das atividades específicas de ciências Contábeis, a 
acessibilidade, o uso de sistemas de informações gerenciais, o processo de abertura e 
encerramento de empresas, a revisão dos lançamentos contábeis e demonstrações 
financeiras, as declarações fiscais, o cálculo e contabilização da folha de pagamento e 
outros aspectos trabalhistas para desenvolver habilidades de utilizar adequadamente a 
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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. 

 
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. 

 
Já com a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na 

modalidade Monografia objetiva-se viabilizar conceitos básicos de monografia, a 
estrutura para elaboração de monografia, a orientação técnica para elaboração de projeto 
de monografia, a orientação técnica para planejamento, investigação e elaboração de 
trabalho monográfico na área de estudo de Ciências contábeis, através da Normatização 
da Associação Brasileira de Normais Técnicas – ABNT e a Acessibilidade pedagógica 
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 
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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, 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 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 com interdisciplinaridade, 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), abordando 
principalmente temáticas como direito humanos, acessibilidade, questões éticas raciais, 
indígenas, meio ambiente, questões de gênero e violência doméstica 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, 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 
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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 Contábeis, 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. 

 
 


