Ementas das Disciplinas
Curso de Ciências Contábeis

FUNDAMENTOS DO DIREITO EMPRESARIAL
EMENTA: A ordem constitucional econômica brasileira. A intervenção estatal no setor
econômico privado. O abuso do poder econômico e os mecanismos oficiais de proteção
à livre concorrência. A proteção do consumidor. A organização do mercado de capitais
no Direito brasileiro. Os contratos empresariais e as suas relevâncias. O novo Direito
societário. A problemática atual em torno das sociedades anônimas e da sua mais
recente normatização. As sociedades por cotas de responsabilidade limitada e a sua
localização do Direito brasileiro atual. Os títulos de crédito. A propriedade empresarial.
O uso de marca comercial no Direito brasileiro e no MERCOSUL. A responsabilização
penal do empresário.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA CONTABILIDADE
EMENTA:

Campo

de

aplicação

da

contabilidade:

entidades

econômico-

administrativas. Contabilidade: conceito, objeto, fins, principais demonstrações
contábeis. Estudo do patrimônio: aspectos qualitativos, quantitativos e variações
patrimoniais. Plano de contas. Gestão: receitas, gastos e resultado; período
administrativo e exercício financeiro, regimes contábeis, escrituração. Inventário:
classificação, finalidade e avaliação. Depreciação (vida útil, quotas), Amortização,
Exaustão. Escrituração: balancete de verificação.

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO
EMENTA: Estudo dos antecedentes históricos e a evolução da administração, com ênfase
na estrutura organizacional e nas relações humanas sob uma óptica da realidade das
organizações.

MATEMÁTICA EMPRESARIAL
EMENTA: Funções elementares (revisão). Representação gráfica de funções. Equações
de oferta e demanda. Funções custo, receita e lucro, limites e continuidade de funções
reais. Derivadas e suas aplicações na economia (Funções custo marginal, receita
marginal e lucro marginal). Máximos e Mínimos.

CONTABILIDADE GERAL
EMENTA: Escrituração de fatos contábeis relacionados a: constituições de sociedades,
operações com mercadorias, operações financeiras, prestações de serviços, impostos
simples, impostos a recuperar (imobilizado, mercadorias, serviços e outros assemelhados.
Folha de pagamento (cálculo, contabilizações e provisões). Balancete de verificação.

MATEMÁTICA FINANCEIRA
EMENTA: Juros Simples. Descontos Simples. Juro Composto. Rendas e Anuidades.
Amortização. Análise de Investimento

INTRODUÇÃO A ECONOMIA

EMENTA: Introdução geral às Ciências Econômicas. O funcionamento das economias
de mercado. Principais leis e teorias econômicas. Questões micro e macroeconômicas
da atualidade.

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
EMENTA: 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 CIENTIFICA
EMENTA: Pesquisa cientifica. Métodos e técnicas. Procedimentos metodológicos da
leitura. Conceituação de epistemologia. Tipos de construção do conhecimento situados
historicamente, através de epistemólogos reconhecidos. Organização do trabalho
científico de acordo com as normas da ABNT.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
EMENTA: Demonstrar a importância da informação como insumo fundamental para a
gestão empresarial, identificando o fluxo resultante da interação necessária das mesmas
entre as macroatividades empresariais, e necessário para o desenvolvimento de SI nos
níveis de administração empresarial.

GESTÃO DE CUSTOS
EMENTA: Conceitos, objetivos, classificações e terminologias utilizadas na contabilidade
de custos. Componentes do custo: custos patrimoniais, com pessoal, com materiais, gastos
gerais. Identificação dos custos e mensuração contábil através da apropriação

aos

produtos/serviços, via MLC e QAP. Formação do preço de venda. Sistemas e técnicas de
custeio. Variabilidade dos custos: custos fixos x variáveis, ponto de equilíbrio e margem de
segurança.

CONTABILIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
EMENTA: Conceito e princípios de Direito do Trabalho. Contrato de trabalho: conceito,
condições legais. Salário e remuneração conceito e distinção. Repouso semanal
remunerado. Férias. 13º salário: conceito, direito, prazos de pagamento. Adicionais legais.
Descontos no salário. Rescisão do contrato de trabalho: parcelas devidas nos diversos tipos
de rescisão.

ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EMENTA: Conceito, funções e objetivos da Contabilidade. Estrutura das
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do
Exercício, Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos.

DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: Aspectos Legais do Direito Tributário; Competência Tributária; Receitas
Públicas e Tributos; Normas Gerais de Direito Tributário; Ilícito Tributário; Contencioso
Tributário.

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I
EMENTA: Estrutura de Capital das Empresas; Ações; Lucros e Retenção de Lucros;
Reservas; Dividendos Obrigatórios; Juros Capital Próprio; Debêntures; Participação de
Administradores; Partes Beneficiarias, Ajustes de Avaliação Patrimonial; Ativos e
Passivos Contingentes; Provisões.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO EMPRESARIAL
EMENTA: Técnicas de Análise de Investimento; VPL, TIR, IL, Payback Simples e
Payback descontado. Planejamento Financeiro, Orçamento de Vendas, Orçamento de
Produção, Orçamento de Matérias Primas, Orçamento de Mão de Obra, Orçamento de
Caixa.

TEORIA MICROECONÔMICA
EMENTA: O sistema econômico e as unidades econômicas. O comportamento do
consumidor e a demanda do mercado. O comportamento da firma, a produção e os
custos. os modelos de mercados em concorrência perfeita, monopólio e oligopólios.

PSICOLOGIA APLICADA AS ORGANIZAÇÕES
EMENTA: Conceituação, características, estruturas e fases de evolução. Teorias do
comportamento humano nas Organizações. Abordagem sistêmica da organização
considerando aspectos como a cultura, clima, liderança, mudanças socioculturais, a ética
e o poder organizacional. Inserção da Psicologia no contexto organizacional. As
organizações enquanto campo de pesquisa e intervenção em Psicologia.

CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS
EMENTA: Escrituração/contabilização dos custos. Sistemas de acumulação e
custeamento

da

produção.

Custeio

dos

produtos

conjuntos

e

subprodutos.

Aprofundamento dos sistemas e técnicas de custeio. Contabilidade de custos em
empresas específicas. Custo-padrão. Gestão estratégica de custos/preços e resultados.

GESTÃO TRIBUTÁRIA
EMENTA: Estudo dos Tributos Diretos e Indiretos na esfera Federal, Estadual e
Municipal: definição, fato gerador, competência, espécie, classificação, composição.
Substituição tributária. Contabilização dos tributos nas empresas.

ESTATÍSTICA
EMENTA: Conceitos fundamentais de estatística. Distribuições de frequências e
histogramas. Medidas de tendência central e de posição. Medidas de dispersão.
Correlação e regressão. Probabilidade e distribuições de probabilidade. Distribuição
Normal. Distribuições de amostragem e intervalo de confiança. A distribuição de t de
Student. Teses de hipóteses, teste do Qui-quadrado. Aplicações.

CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
EMENTA: Estudos sobre as formas das Tributações das Pessoas Jurídicas: Lucro real,
Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, Simples Nacional e MEI-Micro Empreendedor
Individual. Ajustes nas apurações do lucro real: Adições e exclusões, temporárias e
permanentes, prejuízo fiscal e demonstração do lucro real. Planejamento Tributário:
Elisão versus Evasão fiscal.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EMENTA: Análise: Vertical e Horizontal. Indicadores de Liquidez, Retorno,
Endividamento, Atividade. Capital de Giro e Capital em Giro, Fluxo de Caixa. Projeção
de Resultados. Teste Comparativo para Interpretação e Formatação de Pareceres.

GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS
EMENTA: Teoria das Finanças Públicas; Planejamento do Setor Público; Orçamento
Público; Responsabilidade Fiscal.

CONTABILIDADE AVANÇADA I
EMENTA: Consolidação das Demonstrações Contábeis; Participações Societárias;
Métodos de Avaliação de Investimento; Transações entre partes relacionadas;
Reestruturações Societárias.

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II
EMENTA: Ajuste a Valor Presente; Valor Justo (fair value); Redução ao Valor
Recuperável dos Ativos (impairment); Insubsistências e Superveniências; Ganhos e
Perdas de Capital; Políticas Contábeis, Estimativas e Erros; Eventos Subsequentes à data
do Balanço.

LABORATÓRIO CONTÁBIL E PRÁTICA EMPRESARIAL I
EMENTA: Atos constitutivos de empresas. Formas de Constituição das empresas
jurídicas com fins lucrativos nos órgãos federais, estaduais e municipais, preenchimento
de formulários de constituição de empresas nos órgãos competentes; Escrituração e
elaboração dos livros fiscais, apuração dos Impostos federais, estaduais e municipais.
Prática das rotinas trabalhistas e previdenciárias com a utilização um software
especifico.

TEORIA DA CONTABILIDADE
EMENTA: Conceitos Fundamentais de Contabilidade. Evolução histórica da
Contabilidade. A informação contábil. Normas Brasileiras de Contabilidade e noções de
atividades atuariais.

CONTABILIDADE AVANÇADA II
EMENTA: Arrendamento Mercantil; Efeitos nas Alterações das Taxas de Câmbio;
Conversão em Moedas Estrangeiras; Instrumentos Financeiros: Operações com
Derivativos, Hedge e outros Instrumentos Financeiros.

AUDITORIA CONTÁBIL
EMENTA: Papéis de trabalho da auditoria contábil. 3. Conteúdo programático de
auditoria. Auditoria contábil nas áreas básicas. Relatórios de auditoria. Balanço
ajustado.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO-PROJETO
EMENTA: Elaboração de um projeto do trabalho de conclusão do curso, aliando teoria
e prática com vistas a elaboração de um artigo.

CONTABILIDADE PÚBLICA
EMENTA: Campo de aplicação. Organização. Patrimônio. Inventário e orçamentos.
Escrituração: registro das operações típicas. Encerramento de exercício. Balanços:
função e elaboração.

TCC EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
EMENTA: Orientação e acompanhamento da execução do projeto de TCC – Trabalho
de Conclusão do Curso. Avaliação dos relatórios mensais. Liberação do trabalho final
para submissão de banca avaliadora. Elaboração e apresentação de artigos para banca
avaliadora.

LABORATÓRIO CONTÁBIL E PRATICA EMPRESARIAL II
EMENTA: Escrituração Fiscal e Contábil, elaboração e análise das demonstrações
contábeis por meio de software específico de contabilidade. Download e preenchimento
das declarações de Pessoa Jurídica e Pessoa Física.

AUDITORIA: NORMAS E CONTROLE INTERNO
EMENTA: Noções e normas de auditoria: normas profissionais e normas técnicas.
Controle interno. Informática e ciências exatas aplicadas à auditoria.

FINANÇAS EMPRESARIAIS
EMENTA: Administração Financeira; Mercados Financeiros; Risco e Retorno de
Ativos e Avaliação de Carteira; Alavancagem; Planejamento Financeiro. Ponto de
equilíbrio.

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

CONTROLADORIA
EMENTA: Introdução à controladoria. A empresa. O planejamento empresarial:
planejamento estratégico, Balanced scorecard, planejamento operacional e planejamento
de investimentos. SI-Sistemas de Informação: diversos modelos, tais como o Gecon;
relatórios de análise. Gestão empresarial, processo de decisão e a excelência

empresarial. O controle: tipos de controle e sua execução/processo. Controladoria:
função, papéis, desafios, tendências futuras e requisitos para sua implantação.

PLANO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO
EMENTA: Atividade empreendedora. Identificação de oportunidades de negócio.
Elaboração de um plano de negócios. Características do empreendedor

SOCIEDADE E CONTEMPORANEIDADE
EMENTA: 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.

CONTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL
EMENTA: A contabilidade nacional: esquemas, conteúdos e finalidades. O sistema de
contas nacionais do Brasil: método de cálculo dos agregados. Desagregação das contas
nacionais: as matrizes de insumo-produto. A distribuição da renda e os mecanismos
distributivos. Balanço Social e Demonstração do valor adicionado (DVA).

TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE E ÉTICA PROFISSIONAL
EMENTA: Estudo da Ética e Moral Filosófica; Ética na Profissão Contábil,
embasamento legal do exercício da profissão contábil e sua valorização Tópicos
Especiais sobre assuntos relevantes da profissão contábil.

CULTURA RELIGIOSA
EMENTA: O fenômeno religioso, sua importância e implicações na formação do ser
humano e da sociedade. As principais religiões universais: história e cultura. O
Cristianismo: origem, expansão e princípios fundamentais. O cenário religioso
brasileiro:

principais

correntes,

movimentos

e

tendências.

Religião

e

interdisciplinaridade: aspectos antropológicos, sociais, filosóficos, psicológicos.
Reflexão crítica dos valores humanos, sociais, éticos e espirituais. Perspectiva global da
visão cristã de ser humano e de mundo.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

LIBRAS
EMENTA: Conceito de Libras. Fundamentos históricos. Legislação. Aspectos
linguísticos. Desenvolvimento prático de Libras em diferentes ambientes educativos.

COMÉRCIO EXTERIOR
EMENTA: Evolução do Comércio Exterior. Influência da divisão política do mundo atual.
Potencial de mercados a nível macroeconômico. Relações das empresas e instituições com
o exterior. Influência do câmbio, impostos e taxas. Balanço de Pagamentos. Transporte e
acordos internacionais. Barreiras econômicas ao comércio internacional.

MARKETING BÁSICO
EMENTA: O mundo do marketing. O processo de administração de marketing. O
papel crítico do marketing para o bom desempenho organizacional, os conceitos centrais
da área. A adoção da administração de marketing pelas empresas modernas. O processo
de construção da satisfação do cliente através da entrega de valor. Influência das
variáveis endógenas e exógenas.

CONTABILIDADE INTERNACIONAL
EMENTA: Aspectos Introdutórios; Organismos Reguladores da Profissão; Práticas de
Governança Corporativa; Demonstrações Contábeis em Ambiente Internacional.

MERCADO DE CAPITAL
EMENTA: Mercado de Capitais, de Finanças e de Crédito; Fatos Econômicos com Vistas
a sua Contabilização; Tomada de Decisão sobre Investimentos; Fontes de Financiamento;
Principais Operações e Indicadores de Mercado; Governança corporativa.

CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONECÓCIO
EMENTA: Atividades na Agroindústria, pecuária, construção civil. Sociedades
cooperativas. Entidades filantrópicas.

NOÇÕES ATUARIAIS:

EMENTA: Conceitos básicos de seguro e contabilidade; plano de contas de empresas de
seguro; provisões técnicas; sistema nacional de seguros; operações típicas de seguros.
Métodos Baysianos em atuária. Cálculo das probabilidades de ocorrências, avaliando
riscos, fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas técnicas.

GESTÃO DE PESSOAS
EMENTA: Conceitos de administração de Recursos Humanos e sua evolução nas
organizações. Os sistemas de administração e gestão das pessoas, das relações com a
sociedade e suas negociações. Subsistemas de Administração de Recursos Humanos,
Provisão, Recrutamento, Seleção.

