CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
EMENTAS – 2018-1

1º PERÍODO

DISCIPLINA: CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA I

EMENTA:

Estudo dos conceitos básicos da contabilidade e noções de lançamentos
contábeis com ênfase nos principais livros contábeis.

DISCIPLINA: DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMENTA:

Estudo do Direito Público e Privado para o desenvolvimento da conduta
profissional, por intermédio de normas jurídicas, para observância dos
seguintes aspectos: Crimes de Natureza Pública e Privada, Atos e
Processos Administrativos.

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ECONOMIA
EMENTA:

Definições e Introdução à Economia e ao mercado. Tipos de bens.
Equilíbrio do Consumidor. Equilíbrio Orçamentário

DISCIPLINA: TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

EMENTA:

Introdução à Teoria Geral da Administração: Administração como ciência
e técnica, as abordagens científicas, clássicas e neoclássicas da
Administração, analisando os tipos e os modelos burocráticos das
organizações, a teoria comportamental da administração, o ambiente e os
conflitos da organização.

DISCIPLINA: ESTUDOS SOCIOANTROPOLÓGICOS

Panorama da história das Ciências Sociais, enfatizando seus princípios

EMENTA: teóricos e metodológicos propostos. Análise dos principais focos
temáticos e analíticos que atravessam a Sociologia e a Antropologia, e
que tornam possível refletir criticamente sobre a diversidade da
realidade sociocultural brasileira e as questões da contemporaneidade.
Enfoque das Relações Étnico-raciais. Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
EMENTA: Estudo dos elementos de textualidade. O uso da variante padrão da

língua portuguesa. A produção de diferentes gêneros textuais. A
estrutura dissertativa. O verbal e o não-verbal na composição de
textos. Estudo do vocabulário.

3º PERÍODO

DISCIPLINA: CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I
EMENTA: Procedimentos

e conhecimento teórico e prático das técnicas de
contabilização para a elaboração das principais demonstrações financeiras.

DISCIPLINA: CONTABILIDADE INDUSTRIAL I
EMENTA:

Empresa industrial, classificação das indústrias, investimento nas empresas
industriais, interligação dos aspectos legais com os fiscais, elementos do
custo industrial. Classificação e contabilização dos custos.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA II
EMENTA: Diferentes técnicas contábeis apropriando da linguagem e outros
instrumentos de análise científica, através dos juros e capitalização
composta, da taxa real de juros, da equivalência de capitais a juros
compostos e da sequência de capitais.

DISCIPLINA: MACROECONOMIA
EMENTA:

Introdução à Macroeconomia. A Contabilidade Social e a mensuração dos
agregados econômicos. A Renda e o Produto. A Moeda e o Produto.
Balanço de Pagamentos e Setor Externo.

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL II

EMENTA:

Conceitos básicos do Direito Comercial e sua aplicação prática
na formação e constituição das sociedades mercantis e civis
numa abordagem comparativa e crítica com base no novo
Código Civil.

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO

EMENTA:

Análise de mercado. Tipos de empresas. Criação de empresas.
Desenvolvimento de produtos e serviços. Elaboração de um plano de
negócios. Desenvolvimento de marketing e vendas em micro e
pequenas empresas. Postura empreendedora, identificação de
oportunidades de negócios. Planejamento estratégico, análise de
cenários e modelos.

5º PERÍODO

DISCIPLINA: CONTABILIDADE AVANÇADA I
Instrumental básico de técnica de avaliação de investimentos pela
patrimonial. Patrimônio líquido da sociedade investida.
Reavaliação de bens. Elaboração das demonstrações financeiras.

EMENTA: equivalência

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
EMENTA:

Introdução às finanças de empresas. Demonstrações financeiras e fluxo de
caixa. Valor e orçamento de capital. Valor presente líquido. Avaliação de
obrigações e ações. Critérios alternativos de investimentos. Teoria do
mercado de capitais

DISCIPLINA: CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E FISCAL I
EMENTA:

Aspectos legais e aplicabilidade da legislação tributária em vigor e seus
reflexos nos resultados contábeis das organizações.

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE
EMENTA: Distribuições amostrais das médias e proporções, com a inclusão das
diferenças entre médias e proporções, da estimação dos parâmetros, do
tamanho das amostras e dos testes de significância para uma e duas
amostras, no caso de médias e proporções. Estatística, em particular na
amostragem e no teste de hipóteses aplicado à teoria da decisão no campo
da Administração Contábil. Uso de softwares estatísticos.

DISCIPLINA: CONTABILIDADE PÚBLICA I

EMENTA:

Estrutura conceitual da contabilidade aplicada ao setor público, incluindo:
Princípios Contábeis de aplicação, objetivos, função social, patrimônio
público, plano de conta; lançamentos típicos, elaboração e análise das
demonstrações contábeis, custos e controle interno sob a ótica contábil.

DISCIPLINA: ECONOMIA INTERNACIONAL

EMENTA:

O ambiente do setor externo, economia internacional, importação e
exportação, balanço de pagamentos, mercado cambial, barreiras
internacionais, pagamentos internacionais e os blocos econômicos.

DISCIPLINA:
LABORATÓRIO
SUPERVISIONADO I

EMENTA:

DE

PRÁTICA

CONTÁBIL

-

ESTÁGIO

Formação profissional em Ciências Contábeis, em conformidade com as
exigências mercadológicas, desenvolvendo habilidades e competências do
contador.

7º PERÍODO

DISCIPLINA: ANÁLISE DE CUSTOS II

EMENTA:

Aplicação da análise de custo enquanto técnica, para uma perfeita
analise do processo e direcionamento para tomada de decisões nos
diversos segmentos organizações.

DISCIPLINA: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS I
EMENTA:

Preparação das demonstrações contábeis para análise e suas limitações.
Coeficientes, índices e quocientes. Análise vertical e horizontal. Análise da
estrutura de capital. Análise de liquidez e solvência. Análise de atividade
ou rotação. Análise de rentabilidade e de produtividade.

DISCIPLINA: AUDITORIA CONTÁBIL I
EMENTA: Auditoria contábil, como instrumento para examinar a integridade, a

adequação e a eficácia dos controles internos e das informações sobre os
aspectos físicos, contábeis, financeiros e operacionais da entidade.

DISCIPLINA: PERÍCIA CONTÁBIL I
EMENTA: Conhecimentos básicos e técnicos da perícia, bem como seus aspectos
práticos, profissionais e sociais do perito contábil.

DISCIPLINA: CONTROLADORIA E CONTROLES GERENCIAIS I
EMENTA:

Contabilidade gerencial usada na Controladoria como instrumento de
informações para tomada de decisões na avaliação de desempenho e
estratégias da entidade.

DISCIPLINA: CONTROLADORIA E FINANÇAS PÚBLICAS
EMENTA:

A importância e o processo de gestão da Controladoria. Introdução ao
estudo das finanças públicas. Os indicadores fiscais e orçamento público
(finalidade, proposta, ciclo e avaliação orçamentária). Administração
macroeconômica e a gestão de recursos e de gastos na gestão pública. A
organização sistêmica das contas públicas

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
EMENTA:

Senso comum e conhecimento científico. Utilização de veículos de
divulgação científica. Elaboração de textos científicos. Etapas da
pesquisa científica. Normas da ABNT.

DISCIPLINA: TEORIA DA CONTABILIDADE
EMENTA:

Evolução do pensamento contábil. Escolas e doutrinas da contabilidade.
Teorias descritivas e prescritivas e os princípios fundamentais da
contabilidade e os critérios de mensuração e avaliação do: ativo, passivo,
receitas e despesas, ganhos e perdas e patrimônio líquido.
.

