EMENTAS DAS DISCIPLINAS
CURSO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
A leitura como vínculo leitor/texto, através da subjetividade contextual, de
atividades de retextualização e de integração com estudos lexicais e
gramaticais inerentes às temáticas culturais da língua portuguesa.

INSTRUMENTALIZAÇÃO CIENTÍFICA
O emprego da lógica e da metodologia científica como ferramentas do
conhecimento humano para elaboração de projetos de pesquisa, assim como a
aplicação de recursos e tecnologias de comunicação e de informação em
ambientes virtuais.

CULTURA RELIGIOSA
O fenômeno religioso, sua importância e implicações na formação do ser
humano e da sociedade, através das principais religiões universais numa
reflexão crítica dos valores humanos, sociais, éticos e espirituais.

CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA
.Contabilidade: conceito, objeto, fins. Estudo do patrimônio. Plano de contas.
Escrituração.

Regimes

contábeis,

Balancete

de

verificação.

Principais

demonstrações contábeis.
ADMINISTRAÇÃO ORGANIZACIONAL I
A evolução da administração e do pensamento administrativo. O ambiente
organizacional:
emergentes.

cultura,

estrutura

e

clima.

Modelos

de

administração

SOCIEDADE E CONTEMPORANEIDADE
Estuda os fundamentos teóricos, filosóficos e conceituais das Ciências Sociais
(Antropologia, Ciência Política e Sociologia), bem como sua aplicabilidade
como recurso analítico ao contexto nacional e internacional para a
compreensão dos fenômenos sociais, políticos e culturais das sociedades
contemporâneas, em especial da sociedade brasileira.

PRÁTICA CONTÁBIL
Escrituração de fatos contábeis relacionados à: Constituições de sociedades,
operações com mercadorias, operações financeiras, prestações de serviços,
impostos a recuperar Folha de pagamento. Balancete de verificação.

INTRODUÇÃO À ECONOMIA
Conceitos fundamentais da Economia. Evolução histórica das ciências
econômicas. Introdução às análises micro e macroeconômica. Noções de
economia monetária. Funções econômicas do setor público. Relações
econômicas internacionais. Aspectos do desenvolvimento econômico.
MATEMÁTICA EMPRESARIAL
Funções matemáticas e econômicas. Limites e continuidade. Derivadas.
Aplicações de derivadas. Integrais indefinidas e definidas. Aplicações de
integrais.

NOÇÕES DE DIREITO
O Estudo do Direito. A sociedade humana, valores sociais e regras de conduta.
Teoria da norma jurídica e teoria do ordenamento jurídico.

COMPORTAMENTO HUMANO
O estudo das organizações, seu comportamento aparente e subjacente, a
cultura

organizacional

e

o

comportamento

humano

manifesto

nos

relacionamentos interpessoais, motivação e personalidade, uso do poder e
liderança, planejamento, perfil do empreendedor e competências valorizadas
no mercado de trabalho.

ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Estruturação das demonstrações financeiras de acordo com a Lei 6404/76 e
alterações promovidas pelas Leis 11638/07 e 11941/09.

PROCESSO NEGOCIAL
Conceito de negociação. A importância da negociação. Modelo de negociação.
O processo da negociação. Competências do negociador. O perfil de um
negociador. A negociação na harmonização de interesses, no planejamento e
na organização, na tomada de decisão, na solução de problemas, na solução
e conflitos. Negociação com e sem mediação.

CIÊNCIA POLÍTICA
Estudo do surgimento e a evolução da Ciência Política e sua relação com as
outras Ciências Sociais. Estudo dos fundamentos teóricos acerca da formação
do estado moderno: a justificativa racional da soberania, as teorias
contratualistas, o constitucionalismo, formas dominação, poder e autoridade.
Análise dos conceitos fundamentais da Ciência Política: Estado, poder,
partidos políticos, regimes políticos.
TEORIA MICROECONÔMICA I
Mercado e preços. Demanda do consumidor. Equilíbrio de mercado. Oferta da
firma e custos de produção. Equilíbrio da firma em mercados competitivos.
Estruturas de mercado imperfeitas.

MATEMÁTICA FINANCEIRA
Capitalização Simples. Capitalização composta. Séries uniformes. Planos de
amortização de empréstimos.

ESTATÍSTICA
Conceitos iniciais de Estatística, Apresentação de dados: tabelas de
frequências e análise gráfica Medidas de tendência central, Medidas de
variabilidade, Probabilidade, Amostragem, Estimação, Testes de hipóteses,
Análise de correlação e Análise de regressão linear simples

CONTABILIDADE DE ÁREAS ESPECÍFICAS I
Estudo da Contabilidade na agricultura (custos, contabilização e tributação).
Pecuária (rebanhos, custos, contabilização e tributação). Construção civil
(custo da construção, contratos de curto e longo prazo, custo orçado X
realizado, incorporação de imóveis).

COMÉRCIO EXTERIOR
A relação que envolve as organizações com o mercado. Influências e reflexos
da economia mundial em relação à brasileira: Aspectos de fronteiras,
exportações, e importações. Procedimentos práticos nos processos de
exportação e importação. Os aspectos sistêmicos do comércio internacional.

CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
Contabilidade ambiental: conceitos e objetivos. Ativos, passivos, custos e
despesas ambientais. Adequação da relação da empresa com o meio
ambiente. Análise e evidenciação de fatos contábeis ambientais. Indicadores
ambientais e socioeconômicos do desenvolvimento sustentável.
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE
Matemática comercial e financeira: aplicada à contabilidade. Análise de
investimentos, fluxo de caixa. O modelo clássico de regressão linear. Modelos
para análise de tendência. Programação linear com Excel. Tomada de decisão
sob incerteza. Projeções contábeis.

CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL
O orçamento público. Abordagem aspectos da gestão governamental.
Escrituração e fatos contábeis. Balanços e a demonstração das variações
patrimoniais.
GESTÃO TRIBUTÀRIA
Tributo: Definição, espécies, legislação tributária, ilícitos tributários, princípios
tributários, fato gerador, contribuinte, crédito tributário. Tributação das pessoas
jurídicas, cálculo e contabilização. Planejamento tributário.

GESTÃO DE CUSTOS
Conceitos, objetivos, classificações e terminologias. Componentes do custo:
custos patrimoniais, com pessoal, materiais e gastos gerais. Formação do
preço de venda. Sistemas e técnicas de custeio. Custos fixos x variáveis. Ponto
de equilíbrio e margem de segurança.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Análise: vertical e horizontal. Indicadores de liquidez, retorno, endividamento,
atividade. Capital de giro e capital em giro, fluxo de caixa. Projeção de
resultados. Pareceres.

CONTABILIDADE DE ÁREAS ESPECÍFICAS II
Sociedades

cooperativas

(operações

com

associados,

com

terceiros,

contabilização e formas de tributação). Entidades filantrópicas.

OPTATIVA I
A ementa será daquela disciplina pela qual o acadêmico optar a partir das
diversas disciplinas ofertadas, como optativas pelo curso e pela

Área de

Ciências Sociais Aplicadas.

CONTABILIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Conceito e princípios de Direito do Trabalho. Contrato de trabalho: salário e
remuneração conceito e distinção. Repouso semanal remunerado. Férias. 13º
salário. Descontos no salário. Rescisão do contrato de trabalho.

CONTABILIDADE FISCAL
Tributos: Definição, espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições.
conceito, classificação e competência. impostos federais, estaduais e
municipais.

TEORIA DA CONTABILIDADE E ESTUDOS ATUARIAIS
Conceitos fundamentais de contabilidade. Evolução histórica da contabilidade.
A informação contábil. Normas brasileiras de contabilidade e noções de
atividades atuariais.

OPTATIVA II
A ementa será daquela disciplina pela qual o acadêmico optar a partir das
diversas disciplinas ofertadas, como optativas pelo curso e pela

Área de

Ciências Sociais Aplicadas.

ANÁLISE DE CUSTOS
Custo integrado à contabilidade. Sistemas de acumulação de custos. Custeio
dos produtos conjuntos e subprodutos. Aprofundamento dos sistemas de
custeio. Contabilidade de custos em empresas específicas. Custo padrão.
Gestão estratégica de custos/preços e resultados.

ARBITRAGEM E PERÍCIA CONTÁBIL
Perícia contábil, áreas de abrangência, meios de provas previstas no Direito,
desenvolvimento prático da perícia contábil. Laudo pericial.

AUDITORIA: NORMAS E CONTROLE INTERNO
Noções e normas de auditoria: normas profissionais e normas técnicas.
Controles internos. Informática e ciências exatas aplicadas à auditoria.

CONTROLADORIA E FINANÇAS CORPORATIVAS
A empresa e a controladoria. SI (Sistemas de Informação): modelos BSC
(Balanced Scorecard), GECON (Gestão Econômica) e ABC (Custeio Baseado
em Atividades). Comunicação das informações interna e externamente:
Perspectivas, tendências, desafios e implantação da controladoria. A empresa
e o planejamento.

OPTATIVA III
A ementa será daquela disciplina pela qual o acadêmico optar a partir das
diversas disciplinas ofertadas, como optativas pelo curso e pela

Área de

Ciências Sociais Aplicadas.

CONTABILIDADE INTERNACIONAL
Estudo da contabilidade internacional, padrões internacionais de contabilidade
e auditoria. Estabelecimento de relações entre as normas internacionais (FRS)
e normas brasileiras (CPC’s) Conversão de transações e balanços em moeda
estrangeira.
AUDITORIA CONTÁBIL
Planejamento de Auditoria.

Elaboração da amostra e avaliação de risco

Auditoria do patrimônio. Auditoria das contas de resultado. Relatórios de
auditoria.

TCC EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS I
Elaboração de projeto de pesquisa para o desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão do Curso.
TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE E ÉTICA DA PROFISSÃO
CONTÁBIL
Estudo de temas emergentes em contabilidade. Ética: geral e da profissão
contábil.

CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
O orçamento empresarial.

A consolidação orçamentária e o orçamento

econômico-financeiro: orçamento de resultados (DRE), orçamento de caixa
(OCX) e orçamento patrimonial (BP). Simulações orçamentárias e o impacto do
orçamento na gestão empresarial.

CONTABILIDADE AVANÇADA
Estabelecimento de relações entre avaliação de investimentos pelo método de
custo e avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial. Elaboração
das demonstrações contábeis consolidadas.

Estudo das formas de

reorganização societária.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL: PRÁTICA EMPRESARIAL
Estudo das Sociedades empresárias e Constituição de empresas. Cadastro da
empresa nas esferas: Federal, Estadual e Municipal. Detalhamento do plano de
contas. Escrituração. Estruturação das demonstrações contábeis. Elaboração
das declarações: DACON, DIPJ, DCTF, GIA dentre outras.
TCC EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS II
Elaboração de trabalho técnico-científico. Defesa do trabalho diante de banca
examinadora.

