CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
EMENTAS - 2017.2

2º PERÍODO

DISCIPLINA: CONTABILIDADE INTRODUTORIA II
EMENTA: Escrituração

dos principais atos e fatos decorrentes das
operações
praticados
pelas
organizações,
bem
como
levantamentos das demonstrações contábeis(Balanço Patrimonial
e Demonstração do Resultado do Exercício), em consonância com
as legislação em vigor.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA I
EMENTA: Aplicação

de
conhecimentos
de
Matemática
Financeira
no
desenvolvimento de habilidades relativas ao processo de planejamento e
execução financeira empresarial.

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL I
EMENTA: Tipos de sociedades previstas no Direito Empresarial, com aplicação
prática na formação e constituição das sociedades mercantis em uma
abordagem comparativa e crítica com a gestão empresarial.

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
EMENTA:

A importância do Planejamento Estratégico, a tipologia das estratégias,
a competitividade, a inovação e as alianças estratégicas à procura
constante da sustentabilidade de uma organização, com a utilização de
modelos de análise, como: matriz BCG, matriz FOFA (SWOT), análise
conjuntural, análise do ciclo de vida da organização, processos de
criação de valor, análise da concorrência e a elaboração de cenários
futuros para dar apoio à tomada de decisões empresariais.

DISCIPLINA: ÉTICA PROFISSIONAL
EMENTA:

Estudo dos fundamentos da ética filosófica, Geral, Profissional e
Empresarial; Código de ética Profissional do contabilista; Processos,
Infrações e Penalidades, Responsabilidade Civil, Criminal, Fiscal e
Social; Legislação do Exercício Profissional.

DISCIPLINA: MICROECONOMIA
EMENTA: Definições. Introdução à microeconomia e ao mercado. Tipos de bens.
Elasticidades. Teoria da Produção. Conceitos básicos de produção.
Análise de curto prazo e de longo prazo. Custos de produção. Custos
de curto prazo e de longo prazo. Maximização dos lucros. Estruturas de
mercado.Teoria dos Jogos.

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
EMENTA:

A relação entre as sociedades humanas e o meio ambiente como
campo de reflexão crítica para além das ciências biológicas. As
transformações enfrentadas pelo mundo moderno e a chamada
crise ambiental. As principais correntes e abordagens sobre a
questão ambiental. A noção de socioambientalismo e as principais
implicações sobre a responsabilidade socioambiental.

DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
EMENTA:

Introdução aos estudos dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Desenvolvimento do raciocínio crítico com relação ao exercício da
cidadania. Relação da cidadania com a alteridade, tolerância e
pluralismo. A cultura da paz como estratégia política para a
transformação da realidade social.

4º PERÍODO

DISCIPLINA: CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II
EMENTA:

Buscar o equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da
contabilidade e o seu desenvolvimento como sistema de informação
contábil para o processo de tomada de decisões com base nas
demonstrações financeiras.
.

DISCIPLINA: CONTABILIDADE INDUSTRIAL II
EMENTA:

Critérios de apuração. Demonstrações contábeis financeiras das
empresas industriais. Elaboração interpretação de informativos
Gerenciais: Balanço Patrimonial, DRE - Demonstração do Resultado do
Exercício. Formação do Preço de Venda.

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
EMENTA:

Princípios e métodos de aplicação do Direito Tributário. Exigências do
Estado de Direito, em relação à legislação tributária, fins e efeitos da
intervenção tributária. Impostos em espécie e do procedimento de
tributação.

DISCIPLINA: ORÇAMENTO PÚBLICO
EMENTA:

Proporcionar uma visão integrada do Orçamento Público, considerando
as etapas de planejamento e elaboração da proposta orçamentária,
bem como de suas execução, a partir da programação financeira e dos
aspectos mais relevantes da receita e da despesa públicas, de acordo
com as normas constitucionais e legais, em especial a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

DISCIPLINA:
MÉTODOS
CONTABILIDADE
EMENTA:

QUANTITATIVOS

APLICADOS

À

Aplicação
de
conhecimentos
de
Matemática
Financeira
no
desenvolvimento de habilidades relativas ao processo de planejamento
financeiro empresarial.

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO
EMENTA:

Direitos e deveres trabalhistas, com enfoque nos princípios do Direito do
trabalho, as bases contratuais, as formas de pagamento e os aspectos da
jornada de trabalho, visualizando as relações de trabalho e emprego.
Direitos das minorias nos aspectos trabalhistas.
Férias, estabilidade,
FGTS, alterações no contrato de trabalho e o término do contrato de
trabalho. Visualização do Direito coletivo do trabalho e previdência social.

DISCIPLINA: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
EMENTA:

Execução das rotinas de admissão, permanência e desligamento de
pessoal, de acordo com a legislação pertinente. Remuneração e
adicionais do salário e retenções. Folha de Pagamento e os encargos
sociais.

6º PERÍODO
DISCIPLINA: CONTABILIDADE AVANÇADA II

EMENTA:

Aplicação dos conhecimentos de ciência e da técnica contábil nas
operações com derivativos, Hedge e outros financeiros, combinação de
negócios e união de interesses, juros sobre capital próprio e as
elaboração das demonstrações contábeis.

DISCIPLINA: GESTÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR

EMENTA:

Internacionalização de Empresas. Gestão Tributária nas exportações
e importações. Gestão de mercados Internacionais. Negociação
Internacional Sistemática de exportações e importações e de
operações de câmbio e Pagamentos.

DISCIPLINA: CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E FISCAL II

EMENTA:

Estudo das modalidades tributaria sobre os diversos segmentos
empresariais, bem como propiciar a melhor forma de tributação dos
resultados apurados em conformidade com a legislação em vigor
(Simples Nacional Lucro Presumido e Lucro Real).

DISCIPLINA: CONTABILIDADE PÚBLICA II
Aplicação dos procedimentos contábeis orçamentários, financeiro e
EMENTA: patrimoniais ao Setor Publico; Estrutura do Plano de Contas aplicado ao
Setor Público; Lançamentos típicos da Administração pública e a prática
na execução das demonstrações contábeis aplicadas ao Setor Público.

DISCIPLINA: ANÁLISE DE CUSTOS I

EMENTA:

Estudo da contabilidade de custos como ciência e enquanto técnica,
para uma perfeita analise do processo e direcionamento para tomada de
decisões.

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II

EMENTA:

Desenvolver a prática contábil com pesquisa de campo e mapeamento
para legalização de sociedades empresariais, junto aos órgãos
governamentais, observando as determinações legais, fiscais e
contábeis.

8º PERÍODO
DISCIPLINA: CONTROLADORIA
GERENCIAIS( SIG)

EMENTA:

E

SISTEMAS

DE

INFORMAÇÕES

Abordagem sistêmica do processo de gestão. Aspectos conceituais.
Informações econômico-financeiras para tomada de decisão.
Planejamento e controle de custos. Planejamento e controle
orçamentário.
ontabilidade gerencial como instrumento de informações para

DISCIPLINA: ANÁLISE
DAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
tomada de
decisões
na avaliação de
desempenhoIIe estratégias da
EMENTA:

entidade.
Análise da demonstração do fluxo de caixa direto, da demonstração do
resultado do exercício e do balanço Patrimonial como ferramenta auxiliar
na tomada de decisões. Integração das técnicas de análise. Diagnósticos
econômicos financeiros. Análise de Ações.

DISCIPLINA: AUDITORIA CONTÁBIL II
EMENTA: Conhecer e estudar os princípios que regem o sistema de controle interno,

bem como as principais técnicas, princípios e procedimentos adotados pela
auditoria para exame e avaliação das demonstrações contábeis.
Compreender a aplicação das técnicas de amostragem em auditoria.
Perceber a importância do planejamento das atividades em auditoria e a
elaboração do programa e dos relatórios.

DISCIPLINA: PERÍCIA CONTÁBIL II
EMENTA:

Técnicas de perícias como instrumento de investigação dos
procedimentos contábil-administrativo e financeiro, bem como sua
legislação e normas profissionais relacionados à atividade pericial.

DISCIPLINA: CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS II
EMENTA: Apresentação da contabilidade como ciência e enquanto técnica, para
uma perfeita análise do processo e direcionamento para tomada de
decisões.

DISCIPLINA: CONTABILIDADE
INTERESSE SOCIAL

EMENTA:

APLICADA

ÀS

ENTIDADES

DE

Introdução à Contabilidade aplicada à Entidades de Interesse Social.
Aspectos conceituais do Terceiro Setor. A formação da Entidade de
Interesse Social. Constituição e funcionamento de organização do
Terceiro
Setor.
Gestão
contábil.
Demonstrações
contábeis,
procedimentos Contábeis e Prestações de Contas da Entidade de
Interesse Social.

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL – ESTÁGIO
SUPERVISIONADO IV
Levar o estagiário a gerar relatórios inerentes á legislação Societária e

EMENTA: Fiscal e as demonstrações contábeis exigidas pelas legislações e realizar
atividades reais no laboratório de prática.

