________________________________________________________________________________________________________________
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Turno: MATUTINO/NOTURNO
________________________________________________________________________________________________________________
Reconhecido pelo Decreto n 83.799, de 30.07.79, D.O.U. de 31.07.79
________________________________________________________________________________________________________________
Para completar o currículo pleno do curso superior de graduação em Ciências Contábeis, o acadêmico deverá perfazer um total
mínimo de 2.648 (duas mil seiscentas e quarenta e oito) horas, sendo 680 (seiscentas e oitenta) horas-aula em disciplinas de Formação
Básica Geral, 1.360 (mil, trezentas e sessenta) horas-aula em disciplinas de Formação Específica Profissional, 408 (quatrocentas e oito)
horas-aula em disciplinas de Diversificação ou Aprofundamento e 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares, distribuídas em, no
mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 06 (seis) anos letivos.
É o seguinte o elenco de disciplinas que compõem o curso:
________________________________________________________________________________________________________________
DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO BÁSICA GERAL
CÓDIGO

101029
101148
101149
403026
404043
501004
506072
601036
603012
603036

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Matemática Comercial e Financeira
Estatística
Matemática
Administração Geral
Elementos de Economia
Filosofia
Língua Portuguesa
Direito Tributário
Legislação Social
Direito Empresarial

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
680

Sub-total
DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PROFISSIONAL
CÓDIGO

406033
406043
406046
406054
406055
406056
406057
406058
406059
406060
406061
406062
406063
406064

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Teoria da Contabilidade
Contabilidade de Custos
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Contabilidade
Análise das Demonstrações Contábeis
Auditoria (*)
Contabilidade Gerencial
Contabilidade Intermediária
Contabilidade Societária
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado II
Estágio Supervisionado III (**)
Ética Geral e Profissional (*)
Introdução à Contabilidade
Perícia Contábil (*)

68
136
68
136
68
136
136
136
68
68
68
68
136
68
1.360

Sub-total
DISCIPLINAS DE DIVERSIFICAÇÃO OU APROFUNDAMENTO
CÓDIGO

404028
406065
406066
406067
406068
406069

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Mercado de Capitais
Contabilidade e Orçamento Público
Contabilidade em Agronegócios (*)
Contabilidade Tributária
Introdução à Controladoria (*)
Técnicas Comerciais

68
68
68
68
68
68
Sub-total
408
Nota - Os símbolos pospostos às disciplinas têm a seguinte correspondência:
* disciplina de meio ano de duração, ofertada no primeiro semestre,
** disciplina de meio ano de duração, ofertada no segundo semestre.
________________________________________________________________________________________________________________
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado será desenvolvido de conformidade com o respectivo regulamento aprovado pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Para obter a sua graduação, o acadêmico deverá cumprir, no mínimo, 200 (duzentas) horas em atividades complementares,
regulamentados pelo Colegiado de Curso.
PRÁTICA ESPORTIVA
A atividade de Prática Esportiva será desenvolvida pelo acadêmico como atividade opcional.
________________________________________________________________________________________________________________

DESDOBRAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO EM DISCIPLINAS
Nº DE
ORDEM

ÁREAS DE CONHECIMENTO

DISCIPLINAS

DISIPLINAS DE FORMAÇÃO BÁSICA GERAL
1

Matemática

2
3
4
5
6
7
8

Estatística
Administração
Economia
Filosofia da Ciência
Língua Portuguesa
Direito do Estado
Direito das Relações Sociais

9
10

Teoria da Contabilidade
Contabilidade e Análise de
Custos
Métodos de Pesquisa

1.1 - Matemática
1.2 - Matemática Comercial e Financeira
2.1 - Estatística
3.1 - Administração Geral
4.1 - Elementos de Economia
5.1 - Filosofia
6.1 - Língua Portuguesa
7.1 - Direito Tributário
8.1 - Direito Empresarial
8.2 - Legislação Social

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PROFISSIONAL

11
12
13
14
15

Análise das Demonstrações
Contábeis
Auditoria
Contabilidade Gerencial
Contabilidade Geral

16

Estágio Supervisionado

11
18

Ética Geral e Profissional
Perícia Contábil

4
20
21

Economia
Contabilidade Pública
Contabilidade em
Agronegócios
Contabilidade Tributária
Controladoria
Técnicas Comerciais

9.1 - Teoria da Contabilidade
10.1 - Contabilidade de Custos
11.1 - Métodos e Técnicas de Pesquisa em
Contabilidade
12.1 - Análise das Demonstrações Contábeis
13.1 - Auditoria
14.1 - Contabilidade Gerencial
15.1 - Contabilidade Intermediária
15.2 - Contabilidade Societária
15.3 - Introdução à Contabilidade
10.1 - Estágio Supervisionado I
10.2 - Estágio Supervisionado II
10.3 - Estágio Supervisionado III
11.1 - Ética Geral e Profissional
18.1 - Perícia Contábil

DISCIPLINAS DE DIVERSIFICAÇÃO OU APROFUNDAMENTO

22
23
24

4.2 - Mercado de Capitais
20.1 - Contabilidade e Orçamento Público
21.1 - Contabilidade em Agronegócios
22.1 - Contabilidade Tributária
23.1 - Introdução à Controladoria
24.1 - Técnicas Comerciais
EMENTÁRIO

101029 - MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA - 68h
Proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de sociedades. Porcentagem. Juros e descontos simples. Taxas proporcionais.
Juros e descontos compostos. Taxas e capitais equivalentes. Anuidades e rendas. Empréstimos. Depreciação e aplic ações financeiras.
101148 - ESTATÍSTICA - 68 h
Amostragem. Representação gráfica. Medidas de posição e dispersão. Probabilidades. Distribuição binomial. Prova de hipótese. Distribuição
normal. Prova de qui-quadrado. Distribuição t (student). Correlação. Análise de regressão.
101149 - MATEMÁTICA - 68 h
Conjuntos numéricos. Função constante, função linear, função quadrática, função polinomial, função racional, função exponenci al e função
logarítmica. Aplicações das funções: função custo, receita, lucro, demanda e oferta, depreciação linear, função consumo e poupança.
Limites. Derivadas: custo marginal, receita marginal, propensão marginal a consumir e a poupar, produtividade marginal, elast icidade,
máximos e mínimos e ponto de inflexão. Integrais: conceito, integral definida e indefinida, técnicas de integração, primitivas das funções
marginais e das taxas de variação, excedente do consumidor e do produtor.
403026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - 68 h
Fundamentos e evolução histórica da administração. Funções básicas da administração. Modernas teorias da administração. Métodos e
sistemas administrativos.
404028 - MERCADO DE CAPITAIS - 68 h
Visão geral dos mercados financeiros com análise da evolução do setor no Brasil. Descrição da estrutura atual do sistema financeiro
nacional, particularmente o mercado de capitais. Efeitos do intenso crescimento financeiro verificado sobre o crescimento econômico.
Conhecimentos específicos sobre o mercado de ações.

404043 - ELEMENTOS DE ECONOMIA - 68 h
Conceitos básicos. Evolução do pensamento econômico. Funcionamento de uma economia de mercado. Noções de micro e macro
economia. Determinação da renda nacional. Políticas econômicas e teoria da inflação.
406033 - TEORIA DA CONTABILIDADE - 68 h
Pressupostos teóricos do núcleo fundamental da contabilidade: um tratamento conceitual. Aspectos gerais da Contabilidade Soci al.
406043 - CONTABILIDADE DE CUSTOS - 136 h
Princípios, conceitos e procedimentos contábeis aplicáveis à produção e distribuição de bens e serviços. Planejamento e execução de
sistemas de custeio
406046 - MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM CONTABILIDADE - 68 h
Instrumentalização crítica do estudante quanto às indicações teóricas básicas do processo de investigação científica. Metodologia da
pesquisa em Contabilidade. Instrumentos de coleta e análise de dados. Normas técnicas de apresentação de trabalho
406054 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 136 h
Análise do equilíbrio econômico financeiro da entidade: parâmetro de investigação e aplicação de coeficientes, índices e indicadores de
desempenho. Determinação das variações absolutas e relativas dos elementos patrimoniais e de resultado. Análise das demonstrações
contábeis de séries temporais. Estudo do desempenho: estimativas das perspectivas econômicas e financeiras da entidade.
406055 - AUDITORIA - 68 h
Introdução, normas, técnicas, relatórios e pareceres. Controle interno, papéis de trabalho. Auditoria das contas patrimoniais e de resultado de
Computadores e sistema.
406056 - CONTABILIDADE GERENCIAL - 136 h
Implantação de sistemas de custeio integrado à contabilidade geral: análise das informações geradas para o gerenciamento de custos.
Aspectos orçamentários. Noções de sistemas de informações contábeis.
406057 - CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA - 136 h
Prática fundamental da Contabilidade: metodologia de escrituração e elaboração das demonstrações contábeis.
406058 - CONTABILIDADE SOCIETÁRIA - 136 h
Estudo aprofundado das metodologias e dos demonstrativos contábeis sob o enfoque da legislação societária.
406059 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 68h
Atividades em áreas específicas de empresas públicas, privadas ou do terceiro setor. Desenvolvimento de plano e e relatório de estágio.
406060 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 68h
Atividades em áreas específicas de empresas públicas, privadas ou do terceiro setor. Desenvolvimento de plano e e relatório de estágio.
406061 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - 68h
Atividades em áreas específicas de empresas públicas, privadas ou do terceiro setor. Desenvolvimento de plano e e relatório de estágio.
406062 - ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL - 68 h
Conhecimentos introdutórios ao estudo da ética. Fundamentos do comportamento ético. Os valores morais. A ética aplicada à contabilidade.
Estudo dos princípios éticos dos profissionais da área contábil e análise das situações práticas em função dos mesmos. Aspectos éticos da
normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais e estudo das relações étnico-raciais.
406063 - INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE - 136 h
Estudo da evolução do conhecimento contábil. Princípios básicos da Contabilidade. Estrutura patrimonial das entidades. Introdução às
técnicas de escrituração contábil.
406064 - PERÍCIA CONTÁBIL- 68 h
Investigação técnica, objetivando esclarecer verdade acerca de um fato patrimonial, a fim de formar convencimento para entidade
interessada.
406065 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO - 68 h
Estudo da evolução da entidade pública sob o ponto de vista econômico, financeiro e patrimonial e os seus sistemas de informações.
Orçamento público: técnica de elaboração, execução e análise. Demonstrações contábeis e prestação de contas.
406066 - CONTABILIDADE EM AGRONEGÓCIOS - 68 h
Estudo e utilização do processo contábil aplicado em empresas do setor agropecuário.
406067 - CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA - 68 h
Aspectos contábeis dos diversos tributos incidentes nas atividades das organizações.
406068 - INTRODUÇÃO À CONTROLADORIA - 68 h
Noções fundamentais a respeito dos instrumentos e procedimentos essenciais de controle e geração de informações para fins decisoriais em
uma organização. A natureza do planejamento empresarial: princípios, filosofias, estruturação e tipos de planejamento. Os fundamentos de
estratégia empresarial: conceitos, evolução e processo.
406069 - TÉCNICAS COMERCIAIS - 68 h
Noções e constituição e encerramento de empresas. Escrituração fiscal. Livros fiscais obrigatórios e facultativos. Noções de rotinas
trabalhistas e previdenciárias. Emissão de documentos.

501004 - FILOSOFIA - 68 h
A universidade no mundo e no Brasil: perspectiva crítica. A filosofia e o filosofar. O homem: sua história antiga e atual. O Homem lati no
americano e o brasileiro: perspectiva histórica. Os pensadores que influenciaram a humanidade. Filosofia da ciência e ciência social.
Princípios de lógica. Possibilidade de uma reflexão filosófica latino-americana e/ou brasileira.
506072 - LÍNGUA PORTUGUESA - 68 h
Conhecimento da língua portuguesa e sua utilização no processo de comunicação e no relacionamento profissional.
601036 - DIREITO TRIBUTÁRIO - 68 h
Introdução ao estudo da ciência das finanças e do direito financeiro. Normas gerais do Direito Tributário. Direito tribut ário: princípios
constitucionais que regem a tributação; estudo dos tributos segundo a competência tributária definida na Constituição Federal e as
categorias econômicas constantes do Código Tributário Nacional.
603012 - LEGISLAÇÃO SOCIAL - 68 h
Aspectos gerais do direito do trabalho. Conceito. Princípios. Contrato de trabalho. Sujeitos do contrato de trabalho. Alteração das condições
de trabalho. Extinção do contrato de trabalho. Justa causa. Conteúdo imperativo mínimo do contrato de trabalho. Questões relacionadas à
Previdência Social.
603036 - DIREITO EMPRESARIAL - 68 h
Breve história do comércio e do direito comercial. Teoria da empresa. Aspecto
objetivo,
subjetivo
e funcional. O empresário.
Estabelecimento empresarial. Ponto empresarial. Registro de empresa. Nome empresarial. Livros. Sociedades empresariais. Sociedade
Anônima.Títulos de crédito. Contratos empresariais. Falência. Concordata.
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