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Ementas por Currículo

Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Curso:

5 Ciências Contábeis (Noturno)

Currículo: 2008/1

Créd. Teóricos Créd. Práticos
Disciplina
Fase Turma
2
6
1 CON.0130.01-9 Contabilidade I
Ementa: Noções preliminares de contabilidade. Relatórios contábeis. Estática patrimonial: O Balanço. Procedimentos contábeis
básicos segundo o método das partidas dobradas. As variações do patrimônio líquido. Operações com mercadorias. Plano
de Contas: estrutura, função e aplicações. Operações financeiras. Devedores duvidosos e devedores insolváveis. Balanço
patrimonial e demonstração de resultados.
Objetivo: Oportunizar aos alunos conhecimento da Contabilidade. Capacitá-los para fazerem a escrituração de registros contábeis,
proporcionando uma compreensão prática contábil. Oferecer fundamentos e desenvolver a habilidade de elaborar o balanço
patrimonial, a demonstração de resultado e plano de contas de empresas comerciais, industriais e de serviço.
0
2
1 DIR.0504.00-2 Instituições de Direito Público
Ementa: Fontes e hierarquia da Norma. Estado e constituição. Poderes do estado.
Objetivo: Proporcionar aos alunos capacidade interpretativa para discernir situações práticas que envolvem o direito, incentivando o
espírito crítico, transformador e participativo na profissão contábil.
0
4
1 EDU.0504.00-5 Universidade, Ciência e Pesquisa
Ementa: A função da Universidade como instituição de produção e socialização do conhecimento. O sentido da ciência no mundo
contemporâneo. O espírito científico e a atividade de pesquisa. Experiências da pesquisa na FURB: linhas e grupos de
pesquisa. A contribuição científica da FURB para o desenvolvimento regional.
Objetivo: Compreender a função da Universidade como espaço de produção e socialização do conhecimento, a fim de desenvolver a
formação do espírito científico, estimulando a reflexão crítica que conduza à atitude de sujeito ativo no processo de
construção do conhecimento.
0
2
1 LET.0161.00-3 Produção de Texto
Ementa: Leitura, interpretação e produção de diversos gêneros textuais. Noções básicas de produção de textos da esfera acadêmica.
O resumo, a resenha - linguagem, características e estrutura. Relações de sentido. Língua, identidade e cidadania.
Objetivo: Aprimorar a leitura e produção escrita de textos da esfera acadêmica. Habilitar o acadêmico a reconhecer características
essenciais do resumo e da resenha,bem como produzir gêneros textuais.
0
4
1 MAT.0150.00-2 Matemática
Ementa: Terminologia, conceitos e métodos. Aplicação de gráficos e equações em contabilidade. A derivada e as regras de
diferenciação. Utilização de derivadas em Contabilidade. Funções de múltiplas variáveis. Álgebra matricial e aplicações.
Objetivo: Habilitar o aluno ao uso do instrumental matemático a ser utilizado no campo da Ciência Contábil.
2
0
1 PDE.0006.00-7 Educação Física - Prática Desportiva I
Ementa: O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
1
3
2 ADM.0503.00-9 Administração e Empreendedorismo
Ementa: O ambiente das organizações. Conceitos de administração. Evolução do pensamento administrativo. Processo
administrativo. Planejamento, organização, direção e liderança, comunicação administrativa, motivação, tomada de
decisões controle. Empreendedorismo.
Objetivo: Identificar as raízes históricas do pensamento administrativo; Transmitir a visão geral do papel do administrador e das
organizações, possibilitando compreender os papéis do administrador e as funções do administrador; compreender o
contexto em que as organizações operam; saber discernir as quatro principais funções do administrador. Saber diferenciar
empreendedor de administrador, compreender as características dos empreendedores de sucesso e compreender a
construção de um plano de negócio.
2
2
2 CON.0130.02-7 Contabilidade II
Ementa: O Balanço Patrimonial e a demonstração de resultados - Aspectos contábeis, legais e societários. Disponibilidades. Contas
de compensação. Reservas e provisões. Exigibilidades. Ativo imobilizado. Depreciação, exaustão e amortização.
Objetivo: Conhecer e aplicar a legislação e as normas vigentes para a elaboração do balanço patrimonial e demonstração de
resultados do exercício. Elaborar as demonstrações contábeis de empresas industriais, comerciais e de serviços.
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0
4
2 DIR.0094.00-9 Direito Financeiro e Tributário
Ementa: Origens das receitas públicas , conceito, a classificação atual e sua análise. O sistema constitucional tributário brasileiro. A
aplicação da legislação tributária e os princípios que limitam o poder de tributar. Obrigação Tributária. Crédito tributário.
A administração pública dos tributos. Os crimes e as infrações tributárias. O procedimento administrativo tributário. O
processo judicial tributário. Responsabilidade do Contador e Administrador perante a ordem tributária.
Objetivo: Interpretar e analisar situações que envolvam o direito tributário, no desempenho da profissão junto as entidades públicas e
privadas.
0
4
2 DIR.0505.00-9 Direito Trabalhista e Previdênciário
Ementa: Normas gerais de tutela do trabalho. Contrato individual de trabalho e relação de emprego. Organização sindical. Dissídios
trabalhistas individuais e coletivos. Justiça e processo do trabalho. Previdência social. Infortunística do trabalho.
Objetivo: Conceituar direito social e trabalhista. Proporcionar aos alunos capacidade interpretativa para discernir situações que
envolvem o direito, incentivando o espírito crítico, transformador e participativo na profissão contábil.
0
4
2 ECO.0075.00-3 Microeconomia
Ementa: Conceitos básicos de economia. Introdução aos problemas econômicos. A formação de preços e o equilíbrio de mercado. A
produção de bens e serviços. Os custos de produção. As estruturas de mercado. Teoria do bem-estar social.
Objetivo: Clarificar a compreensão da realidade econômica brasileira. Propiciar aos alunos conhecimentos básicos da economia e dos
problemas centrais da realidade econômica brasileira, oportunizando condições do aluno analisar as conjunturas de
mercado, da produção e dos custos operacionais, além de promover discussões sobre as condições de bem estar social.
2
0
2 PDE.0007.00-3 Educação Física - Prática Desportiva II
Ementa: Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no
domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a
resistência aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a
modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
0
4
3 CON.0089.00-0 Contabilidade de Custos
Ementa: Natureza da contabilidade de custos e conceitos básicos. Sistema de custeamento por processo e por ordem de produção.
Métodos de custeio. Custos para valoração dos estoques e apuração dos resultados. Aspectos técnicos e práticos de
sistemas de custos.
Objetivo: Proporcionar aos alunos uma visão sistêmica dos elementos constitutivos dos custos dos produtos e sua contabilização,
capacitando-o a implementar a contabilidade de custos para fins de valoração de estoques e apuração dos custos de
produção e determinação do resultado.
0
4
3 CON.0109.00-1 Contabilidade Tributária
Ementa: Conceito e funções. Cálculo e contabilização do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Práticas tributárias das pessoas jurídicas.
Obrigações acessórias relacionadas ao imposto de renda e contribuições sociais. Planejamento tributário.
Objetivo: Habilitar o aluno a calcular e contabilizar os principais impostos e contribuições cobrados, das empresas industriais,
comerciais e de serviço. Compreender os diferentes modelos de tributação das pessoas jurídicas e as obrigações acessórias
relacionadas. Praticar o planejamento tributário.
2
2
3 CON.0130.03-5 Contabilidade III
Ementa: Demonstração do fluxo de caixa. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Notas explicativas e relatórios da
administração. Contabilidade das empresas dos segmentos: imobiliário, transporte, construção civil, cooperativas e terceiro
setor.
Objetivo: Capacitar os alunos a fazer escrituração de diversos segmentos. Conhecer o conteúdo, finalidade, utilidade, forma e técnica
de preparação apresentação demonstração de fluxo de caixa e mutações do patrimônio líquido, notas explicativas e relatório
da administração, entendendo os efeitos e a inter-relação com as demais demonstrações contábeis.
2
0
3 CON.0131.01-5 Estágio I
Ementa: Constituição e alterações contratuais de empresas ltdas de acordo com as normas estabelecidas pela junta comercial do
estado de Santa Catarina, bem como cadastros e alterações cadastrais na receita federal do Brasil, secretaria de estado da
fazenda de Santa Catarina e município de Blumenau.
Objetivo: Possibilitar ao acadêmico observar, vivenciar e desenvolver atividades na área de constituição e alterações contratuais de
empresas.
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0
4
3 ECO.0077.00-6 Macroeconomia
Ementa: Conceitos fundamentais. Os Agregados Macroeconômicos. O governo. A moda. A inflação. A política fiscal e a cambial.
Análise de Cenários Macroeconômicos.
Objetivo:
0
4
3 MAT.0032.00-8 Estatística
Ementa: Generalidades sobre estatística. Fases e métodos estatísticos. Dados, séries e gráficos. Distribuição e freqüência. Medida de
tendência central. Medidas de dispersão. Assimetria e curtose.
Objetivo: Oportunizar a compreensão do aluno para manejar alguns métodos úteis para a descrição e análise de dados. Aplicar os
conhecimentos dos conceitos, fórmulas e técnicas estatísticas na atividade profissional.
0
4
4 CON.0092.00-1 Análise de Custos
Ementa: Sistemas de custeio. Reconhecimento dos custos conjuntos. Custos para decisão. Relação custo/volume/lucro. Custos para
planejamento e controle.
Objetivo: Oportunizar conhecimentos a serem utilizados como instrumentos na gestão de custos para fins de decisão, planejamento e
controle no gerenciamento dos negócios empresariais.
2
0
4 CON.0131.02-3 Estágio II
Ementa: Prática fiscal e tributária das empresas.
Objetivo: Possibilitar ao acadêmico observar, vivenciar e desenvolver atividades da área fiscal e tributária das empresas de serviços
contábeis.
2
2
4 CON.0132.00-3 Contabilidade de Recursos Humanos
Ementa: Registros de admissão,demissão. Cálculo da remuneração e dos encargos sociais incidentes. Provisionamentos e
contabilização dos gastos. Utilização de sistemas de recursos humanos.
Objetivo: Desenvolver atividades relacionadas ao departamento de movimentação de pessoal e sua contabilização.
4
0
4 CON.0133.00-0 Contabilidade e Procedimentos Fiscais
Ementa: Documentos fiscais e de crédito: formalidades. Procedimentos e controle da documentação fiscal e aplicação da legislação
em vigor com a respectiva escrituração (registro de entradas, saídas, apuração do ICMS e do IPI). Prática tributária
aplicada a legislação do ICMS e IPI. Autorização para impressão de documentos fiscais;
Autenticação de livros fiscais, extravio, perda, furto, roubo de mercadorias e documentos fiscais.
Objetivo: Capacitar os alunos a identificarem a documentação fiscal, o gerenciamento e os procedimentos legais relativos ás
operações fiscais das entidades.
0
4
4 DIR.0506.01-3 Direito Empresarial I
Ementa: Direito Empresarial: origem e evolução. Empresário individual. Empresa, pessoa jurídica e estabelecimento empresarial.
Sociedades de fins econômicos: sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima. Direito concursal: recuperação
extrajudicial, judicial e falência de empresas.
Objetivo: Interpretar para discernir situações práticas que envolvem as empresas sob o aspecto do direito e sua relação com a
contabilidade.
4
0
4 MAT.0128.00-7 Matemática Financeira
Ementa: Capitalização simples. Desconto Simples. Capitalização composta. Inflação, deflação e correção monetária. Equivalência
de taxas; equivalência de capitais; leasing; consórcio; negociações com factorings; anuidades ou séries de pagamentos.
Anuidades diferidas ou anuidades diversas.
Objetivo: Calcular desconto de títulos, taxas de juros real e bancária, custo real do dinheiro. Desenvolver habilidades para realizar
cálculos de montante composto, taxas equivalentes, capitais equivalentes e cálculos de prestações uniformes e variáveis.
0
4
5 CON.0091.00-5 Teoria da Contabilidade
Ementa: Evolução histórica e tendências da profissão contábil e da contabilidade. Objetivos da contabilidade. Postulados,
princípios, normas e convenções contábeis. Conceitos/entendimentos contábeis:
Ativos e sua mensuração, passivo e sua mensuração, patrimônio líquido, receitas/ganhos - Relatórios obrigatórios e não
obrigatórios.
Objetivo: Conhecer e compreender a evolução histórica da teoria da contabilidade, e da doutrina contábil, seus postulados,
convenções, princípios e teorias.
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5 CON.0097.00-3 Contabilidade Pública
4
0
Ementa: Serviços públicos. Administração pública fazenda pública. Conceito e campo de aplicação da contabilidade pública. Gestão
e exercício financeiro. Regimes contábeis. Receita pública. Estágios da receita. Despesas públicas. Estágios da despesa.
Licitação pública. Orçamento público. Créditos adicionais. Orçamento-programa.
Inventário. Escrituração. Sistemas de contas. Registro das operações. Encerramento do exercício. Demonstrativos contábeis
de gestão. Balanço geral. Sistemas de controle interno e externo. Lei da responsabilidade fiscal e controle de gestão
governamental.
Objetivo: Propiciar aos alunos os conhecimentos sobre a técnica orçamentária e a contabilidade pública aplicada aos órgãos
governamentais. Proporcionar ao educando uma idéia sobre o funcionamento da administração pública e sua legislação. Da
origem dos recursos públicos e sua aplicação. O processo de escrituração com seus demonstrativos e o levantamento das
respectivas contas, bem como o controle de gestão, tendo em vista principalmente o equílibrio orçamentário.
5 CON.0131.03-1 Estágio III
0
2
Ementa: Prática trabalhista das empresas.
Objetivo: Possibilitar ao acadêmico observar, vivenciar e desenvolver atividades da trabalhista das empresas de serviços contábeis.
5 CON.0134.00-6 Análise das Demonstrações Contábeis
3
1
Ementa: Objetivos e critérios da análise de balanços. Demonstrações contábeis suscetíveis de análise cuidados e ajustes das
demonstrações contábeis para análise. Índices de liquidez, endividamento, rentabilidade e rotatividade. Overtrading, tempo
médio de vida dos ativos permanentes. Análise vertical e horizontal. Estudo das necessidades líquidas de capital de giro NLDCG. Reclassificação do circulante. Análise das necessidades líquidas de capital de giro. Análise margem x giro e
diagramas de índices de desempenho. Índice Dupont. Estudo da tesouraria. Natureza das contas de tesouraria. Análise da
tesouraria.
Objetivo: Entender os critérios e instrumentos de análise das demonstrações Contábeis.
5 CON.0138.00-1 Sistemas Contábeis
3
1
Ementa: Aplicação do enfoque sistêmico a contabilidade e controladoria. Modelo geral de um sistema de informação. Sistema de
informação contábil e suas características. Opotencial do sistema de informação contábil como suporte a decisão.
Objetivo: Permitir a compreensão dos sistemas de informações contábeis na contralodoria, considerando sua influência estratégica
para as organizações.
5 SOC.0174.00-6 Desafios Sociais Contemporâneos
4
0
Ementa: Caracterização da sociedade contemporânea. Implicações na vida cotidiana e nas atividades profissionais. Aspectos
desafiadores de algumas problemáticas sociais contemporâneas: sustentabilidade ambiental, relações inter-étnicas, relações
de gênero, implicações sócio-ocupacionais das políticas sociais e econômicas, relação globalização-localização, violência
urbana.
Objetivo: Identificar os traços característicos da sociedade contemporânea e seus desafios a fim de analisar as condições sociais da
futura atuação profissional e os aspectos desafiadores para essa atuação, avaliando os possíveis impactos em termos de
reprodução e/ ou transformação social.
6 CON.0083.00-2 Contabilidade Gerencial
4
0
Ementa: A Contabilidade financeira x gerencial x custos. Lucro empresarial e variações de preços. Utilização de informações de
custos para decisão. Inter-relação do custo padrão com orçamentos e análise de variações. Informações contábeis para
decisões especiais. O gerente em face da descontinuidade. Novas Técnicas e conceitos de Custeio. O Balanço Social e
demonstração do valor adicionado: sob a ótica gerencial.
Objetivo: Desenvolver nos alunos a visão e compreensão da posição profissional do contador, como parte integrante e participativa na
gestão dos negócios, a partir das informações econômico-financeiras geradas pelo sistema de informação contábil.
6 CON.0122.00-8 Planejamento e Controle Orçamentário
4
0
Ementa: Conceitos básicos e princípios fundamentais de planejamento e controle. Importância do planejamento para as
organizações. Objetivos e planos. Aspectos do processo de planejamento. Níveis e tipos de planejamento: estratégico,
tático (funcional) e operacional; consolidando a abordagem estratégica nas empresas.Orçamento como instrumento de
controle de gestão e mecanismo de avaliação de desempenho para tomada de decisões.Métodos orçamentários: orçamento
empresarial,orçamento base zero,orçamento flexível e orçamento por atividades,compreendendo os orçamentos
operacionais e financeiros da empresa. Além do acompanhamento e controle orçamentário integrado com a contabilidade e
critérios contábeis de apuração de resultados.
Objetivo: Identificar e compreender os conceitos e princípios fundamentais do orçamento empresarial. Relacionar o planejamento, o
controle financeiro e de resultados com as funções da contabilidade. Identificar os métodos orçamentários.
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6 CON.0131.04-0 Estágio IV
0
2
Ementa: Prática Contábil das empresas.
Objetivo: Possibilitar ao acadêmico observar, vivenciar e desenvolver atividades da área contábil das empresas de serviços contábeis.
6 CON.0135.01-0 Disciplina Optativa I
4
0
Ementa:
Objetivo:
6 CON.0136.00-9 Administração Financeira
4
0
Ementa: Introdução a administração financeira. Conceitos de finanças. Decisões de investimento a longo prazo. Decisões de
financiamento a longo prazo. Decisões financeiras a curto prazo.
Objetivo: Analisar como e onde buscar e aplicar os recursos, assim como as formas de administração de bens, direitos e obrigações da
empresa.
6 CON.0137.00-5 Qualidade dos Serviços Contábeis
2
0
Ementa: Conceitos, principios, visão da qualidade. Normas ISO. Qualidade total. Qualidade e competitividade. Fundamentos da
qualidade em serviços. Serviços contábeis de qualidade. Ferramentas de controle da qualidade.
Objetivo: Compreender o significado de produtividade e qualidade nos serviços contábeis. Descrever a relação entre expectativas e
satisfação dos clientes e a qualidade dos serviços contábeis. Permitir ao aluno um entendimento da importância da
satisfação do cliente para a continuidade dos serviços contábeis.

6 ECO.0114.00-9 Mercado de Capitais
2
0
Ementa: Poupança e investimento. Sistema financeiro nacional. O mercado brasileiro de capitais. A bolsa de valores. O investidor e
a bolsa. O mercado futuro.
Objetivo: Proporcionar aos alunos o entendimento do mercado de capitais, seus componentes e seu funcionamento. Permitir o
conhecimento e o funcionamento do sistema financeiro nacional para que possa atuar no mercado de ações.
7 CON.0096.00-7 Controladoria
4
0
Ementa: A empresa como entidade administrativa sob o aspecto gestorial, operacional e econômico. O processo decisório.
Planejamento. Sistemas de informações. Controle. O papel da controladoria no processo de gestão.
Objetivo: Compreender como devem ser tratadas as informações contábeis para que estas constituam um importante instrumental de
apoio à gestão. Entender o sistema empresarial e o processo de gestão para alcançar a eficácia empresarial.
7 CON.0099.00-6 Contabilidade Avançada
4
0
Ementa: Avaliação de investimentos permanentes pelo método da equivalência patrimonial. Consolidação das demonstrações
contábeis. Demonstração das origens e aplicações de recursos. Reavaliação. Conversão das demonstrações para moeda
estrangeira. Reorganizações e avaliações societárias. Correção integral.
Objetivo: Capacitar o aluno a elaborar a demonstração de origens e aplicações de recursos além de dotá-lo de conhecimentos
científicos e avançados, capacitando-o a utilizar as técnicas de elaboração de demonstrações contábeis em moeda constante
e consolidadas.
7 CON.0123.00-4 Auditoria
4
0
Ementa: Conceitos. Evolução história. Características da auditoria e do auditor. Normas gerais. Procedimentos. Planejamento.
Papéis de trabalho. Revisão de controles internos. Tipos de auditoria. Auditoria interna e externa. Auditorias específicas:
operacional, ambiental, gestão fiscal, sistemas, relatórios, integral e estratégica. Qualidade de auditoria. Serviços correlatos:
revisão, pré-acordados e compilação e redação de relatórios.
Objetivo: Proporcionar aos alunos habilidades básicas para aplicar os procedimentos de auditoria, baseados nas normas e técnicas de
auditoria, sobre as contas patrimoniais e de resultado, avaliando o significado e a importância do parecer exarado.
Identificar e analisar os tipos de auditoria.
7 CON.0135.02-9 Disciplina Optativa II
4
0
Ementa:
Objetivo:
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7 ECO.0115.00-5 Economia de Empresas - Business Games
4
0
Ementa: Estrutura e funcionamento da empresa. Formas de concentração, tamanhos e tipos de empresas e suas características.
Sistema de informações empresariais e sistema de indicadores Econômicos-financeiros de uma empresa. A conjuntura, as
políticas econômico-financeiras do País e a empresa. Elaboração, análise e controle de um sistema orçamentário
empresarial. Avaliação do desempenho de uma empresa e avaliação de uma empresa. Política de investimentos
empresariais. Estratégia de mercado, análise de atratividade, fatores críticos e posicionamento competitivo. Análise e
previsão da demanda. Politícas de preços.
Objetivo: Reconhecer a importância e a contribuição das técnicas de simulação para a aprendizagem; conhecer e identificar as
aptidões cerebrais humanas e como afetam a percepção de problemas, tomada de decisão e o relacionamento interpessoal;
Conhecer e identificar a estrutura individual de preferências no uso das aptidões cerebrais. Estruturar a formação de equipes
a partir dos diagnósticos de uso das aptidões cerebrais; Analisar e responder a um questionário que visa identificar as
características pessoais de estilos de liderança. Conhecer os fatores que constituem as necessidades humanas e sua
hierarquia; Compreender como as necessidades humanas afetam a motivação e a satisfação; Compreender como
diagnosticar as necessidades e a motivação das pessoas para exercer uma influência(liderança)positiva no desenvolvimento
da maturidade e produtividade das pessoas; Aplicar os conhecimentos sobre motivação e liderança em situações práticas: os
participantes assumem um processo decisório equivalente à gestão de um setor de produção,por um período equivalente a 8
meses de atividades. Identificar e avaliar os fatores críticos de sucesso para realizar uma gestão de negócios eficaz;
Conhecer e distinguir as características dos processos decisórios e da tomada de decisão; Conhecer a função, a estrutura e
os requisitos para utilizar com proveito os sistemas de informação gerenciais. Aplicar os conhecimentos sobre os fatores
chaves de sucesso na gestão econômica e financeira de negócios: os participantes assumem um processo decisório de uma
empresa que atua num mercado competitivo e atua no mercado interno externo, por um período equivalente a 12 meses de
atividades. Identificar e vivenciar os desafios para realizar processos decisórios eficazes em equipe.
8 ADM.0185.00-7 Marketing de Serviços
2
0
Ementa: As mudanças de mercado no setor de serviços. Os componentes da administração dos serviços. A integração das funções. O
processo de serviços. Operações de frente e de retaguarda. O processo de compra dos serviços. Estratégias de serviços. A
flor de serviço.
Objetivo: Criar condições para que o aluno analise as oportunidades e tenha uma visão estratégica do marketing aplicado aos serviços
contábeis.
8 ADM.0186.00-3 Viabilidade de Projetos
4
0
Ementa: Projeto: nascimento, avaliação, identificação de cenários e riscos. As etapas de um projeto. Metodologia de elaboração de
um projeto. Influências dos aspectos econômicos. Técnicas de avaliação financeira de um projeto.
Objetivo: Possibilitar ao aluno como gestor de recursos dominar os conceitos que lhe permitam elaborar,analizar e acompanhar a
implementação de um projeto. Capacitar o aluno para analisar e decidir sobre o investimento em projetos.
8 ADM.0187.00-0 Análise de Investimentos
4
0
Ementa: Administração dos ativos permanentes e investimento de capital. Técnicas de investimento de Capital. Análise de Risco.
Custo e estrutura de Capital. Investimento de capital sob Condições inflacionárias. Avaliação de Investimentos. Valoração
de ativos. Função do planejamento de curto e longo prazo. Princípios qualitativos de aplicação de capital. Fontes de
financiamento de longo prazo. Substituição de máquinas e equipamentos. Efeitos tributários na análise de investimentos.
Análise de sensibilidade e árvores de decisão.
Objetivo: Utilizar os conceitos de análise de investimentos. Aprender a calcular os efeitos dos riscos inerentes aos investimentos e
determinar o retorno provável dos mesmos.
8 COM.0045.00-0 Comunicação e Sociedade
4
0
Ementa: A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A natureza social do fenômeno comunicacional. A
comunicação social e a indústria cultural. A mídia e as representações sociais. A complexidade dos sistemas de
comunicação no mundo contemporâneo. O papel dos meios de comunicação na sociedade e sua dimensão política.
Objetivo: Identificar as implicações da comunicação e sua interação com a política na sociedade atual, a fim de compreender e utilizar
a comunicação como um instrumento de expressão, de interação, de construção do conhecimento e de exercício de
cidadania.
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8 CON.0018.00-6 Laboratório Contábil
0
4
Ementa: Sistemas contábeis e softwares contábeis. Sistemas de contabilização e métodos de integração dos sistemas com o sistema
contábil. Evolução histórica dos sistemas de contabilização, sistemas atuais e tendências. Aplicação prática em laboratório
de softwares contábeis atuais de forma que os alunos possam praticar a base conceitual de contabilização e dos sistemas
contábeis.
Objetivo: Capacitar os alunos a executarem operações contábeis relativas aos fatos administrativos em sistemas contábeis com a
respectiva geração de relatórios.
8 CON.0104.00-0 Perícia Contábil
0
2
Ementa: Conceitos e finalidades. Perícia judicial e extrajudicial. Planejamento. Honorários. Laudos. Normas de perícia. Peças de
perícia contábil. Aplicação da perícia na mediação e arbitragem.
Objetivo: Proporcionar aos alunos o conhecimento das normas técnicas de perícia, conscientizando-os de suas responsabilidades
profissionais. Aplicar perícias na mediação e arbitragem.
8 CON.0111.00-6 Ética e Legislação Profissional em Contabilidade
0
2
Ementa: Conceituação de ética. A ética geral e a ética do profissional contabilista. A legislação do órgão de classe (CFC) sobre a
ética profissional do contabilista. Legislação profissional do contabilista.
Objetivo: Compreender o significado da ética. Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre ética geral e profissional baseado no que
preceitua a legislação do contador vigente.
8 CON.0115.00-1 Laboratório de Escrita Fiscal
0
4
Ementa: Aplicação prática em laboratório de softwares contábeis de escrituração fiscal de forma que os alunos possam praticar a
legislação relativa a circulação de mercadorias (RICMS) e aos produtos industrializados (RIPI).
Objetivo: Executar as operacionalizações contábeis relativas aos fatos fiscais.(notas de entrada e saída) em sistemas contábeis com a
respectiva geração de relatórios.
8 CON.0125.00-7 Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis
0
4
Ementa: Considerações iniciais. Relacionamento da auditoria externa com a contabilidade. Normas de auditoria independente.
Auditoria das contas de ativos, passivos, patrimônio liquido e de resultados. Auditoria das demonstrações contábeis.
Elaboração dos pareceres sobre as demonstrações contábeis.
Objetivo: Proporcionar aos alunos habilidades para praticar os procedimentos de auditoria, baseados nas normas e técnicas aplicadas
às demonstrações contábeis, avaliando o significado e a importância do parecer exarado.
8 CON.0126.00-3 Normas de Contabilidade Internacional
0
2
Ementa: Apresentação e análise dos principais órgãos normativos reguladores e das normas internacionais. Principais aspectos
contábeis relacionados a operacionalização de relatórios financeiros de aceitação mundial.
Objetivo: Oferecer o conhecimento das normas internacionais de contabilidade,tendo em vista a busca por uma padronização de
procedimento global, facilitando o entendimento de suas informações por todas as partes interessadas.
8 CON.0135.00-2 Disciplina Optativa - Eixo Geral
0
4
Ementa:
Objetivo:
8 CON.0135.03-7 Disciplina Optativa III
Ementa:

4

0

Objetivo:
8 CON.0135.04-5 Disciplina Optativa IV
Ementa:

4

0

Objetivo:
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4
0

Objetivo:
8 CON.0139.00-8 Contabilidade para Entidades de Interesse Social
4
0
Ementa: Procedimentos contábeis para fundações e entidades de interesse social.
Objetivo: Definir, interpretar e aplicar a contabilidade em fundações e em entidades de interesse social.
8 CON.0140.00-6 Governança Corporativa
4
0
Ementa: Governança Corporativa. Códigos de governança corporativa. Divulgação de informações e governança. Fatores de
influência sobre a governança corporativa.
Objetivo: Introduzir os princípios básicos da governança corporativa. Conhecer sua evolução e tendências. Seus principais códigos e
questões centrais e os impactos na contabilidade com a sua implementação.
8 CON.0141.00-2 Trabalho de Conclusão de Curso
8
0
Ementa: Esta disciplina possui ementa variável de acordo com os trabalhos desenvolvidos.
Objetivo: Proporcionar aos alunos a oportunidade de pesquisar e desenvolver uma monografia pertinente a assuntos de contabilidade.
8 CON.0142.00-9 Contabilidade Rural
4
0
Ementa: Aplicação da Contabilidade na atividade Rural.
Objetivo: Capacitar os alunos a definir,interpretar e aplicar a contabilidade no segmento rural.
8 CON.0143.00-5 Integralização do Conhecimento Contábil a Atividade Atuarial
4
0
Ementa: Estrutura do sistema nacional de seguros privados -SNSP. Atos regulamentadores das operações de seguros. Operações
típicas de seguros. Tributação das operações de seguros. Plano de contabilidade. Normas gerais de contabilidade. Análise
global da composição dos investimentos garantidores da cobertura dos exigiveis atuariais de uma instituição. Tratamento
contábil dos investimentos formadores de reservas.
Objetivo: Caracterizar um conjunto de procedimentos contábeis para o monitoramento qualitativo e quantitativo do patrimônio das
sociedades no âmbito do mercado segurador, de forma a propiciar-lhe os conhecimentos técnicos básicos para o
entendimento do papel da Contabilidade nas operações típicas de seguros praticadas pelas seguradoras, entidades de
previdência privada e de capitalização. Capacitar os alunos para utilizarem instrumentos disponíveis para mensurar de
forma eficaz os riscos existentes nas reservas e operações financeiras.
8 CON.0144.00-1 Integralização Especial de Assuntos Contábeis
4
0
Ementa: Estudo e decisão de assuntos relevantes e emergentes em ciências contábeis, visando a atualização, reciclagem e interrelação de tópicos fundamentais da área.
Objetivo: Analisar temas atuais possibilitando uma abordagem crítica de diferentes situações ligadas a contabilidade.
8 EDU.0096.00-4 Metodologia do Trabalho Acadêmico
2
0
Ementa: A estrutura institucional da universidade. A função social da universidade e a formação acadêmica. Conceituação e
caracterização do conhecimento científico. Fontes de informação disponíveis (acervos bibliográficos e internet). Estratégias
de leitura, fichamento e organização da informação. Conceituação e caracterização da atitude científica. Conceito, tipos e
etapas do trabalho acadêmico. Normas e critérios de apresentação de trabalhos acadêmicos segundo a ABNT.
Objetivo: Caracterizar e contextualizar a função da universidade, identificando os diferentes tipos de conhecimento. Caracterizar a
atitude científica através da elaboração de textos cientificos de acordo com as normas da ABNT.
8 EDU.0193.00-0 Técnicas e Normas de Pesquisa
4
0
Ementa: O conhecimento científico. Pesquisa científica e objetivos. Problemas e hipóteses. Função analítica. Referências
bibliográficas. Projetos de pesquisa para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Participação em congressos e ou
seminários e ou cursos.
Objetivo: Conduzir, provocar e desafiar os acadêmicos a produzirem ciência, buscando respostas a problemas anteriormente
definidos, analisando situações, vindo desta forma aprofundarem a aprimorarem seus conhecimentos profissionais.
Incentivar o aluno a participar de congressos, seminários, simpósios e ou cursos de capacitação.
8 LET.0143.00-5 Português Instrumental
4
0
Ementa: A norma culta como fator importante para a comunicação escrita. Tópicos gramaticais. Produção escrita de gêneros. A
análise de problemas de redação e redação de gêneros utilizados nas atividades contábeis como: pareceres, análises,
justificativas, defesas, contratos e cartas comerciais dentre outros.
Objetivo: Desenvolver nos aluunos a capacidade de ler e produzir gêneros da esfera comercial/industrial de acordo com as normas da
língua culta.
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4
0
8 LET.0160.00-7 Linguagem Científica
Ementa: Prática de análise da linguagem científica. Linguagem, estrutura e características para a produção de textos acadêmicos:
resumo, resenha e artigo científico. Tópicos gramaticais necessários ao uso da norma padrão.
Objetivo: Identificar as características da linguagem científica em diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, a fim de compreender e
interpretar a prática científica nos diversos meios de divulgação, fazendo com que os educandos tenham condições de ler,
compreender, analisar, sintetizar, avaliar e produzir textos científicos.
4
0
8 LET.0162.00-0 Libras
Ementa: A Surdez: Conceitos básicos,causas e prevenções. A evolução da história do surdo. A estrutura lingüística da Libras:
aspectos estruturais da Libras; LIBRAS: Aplicabilidade e vivência.
Objetivo:
4
0
8 PSI.0077.00-7 Relações Humanas
Ementa: Natureza humana. Personalidade. Comportamento. Grupos humanos. Dinâmica de grupos. Liderança e coordenação.
Treinamento de cooperação. Conflitos e dissidência. Tática no trato com as pessoas. Tomada de decisões.
Objetivo: Desenvolver no aluno a capacidade de trato com pessoas. Saber tomar decisões, identificar a personalidade, a liderança, o
comportamento. Coordenar pessoas e ou grupos de pessoas, assim como, identificar conflitos e saber administrá-los.
4
0
8 SOC.0175.00-2 Dilemas Éticos e Cidadania
Ementa: Dilemas éticos na vida cotidiana: ação (meios e fins) e responsabilidade. O individualismo e seus conflitos. O valor da vida
- (humanos e não humanos). Justiça, felicidade e cidadania. Implicações éticas dos estilos de vida e das escolhas
profissionais.
Objetivo: Reconhecer a dimensão valorativa da ação humana sob uma análise ética, a fim de promover junto aos educandos a reflexão
sobre os princípios éticos implícitos e explícitos das próprias ações nas relações individuais, grupais ou sociais, avaliando
as possíveis implicações para o meio em que vive.
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