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1 APRESENTAÇÃO 

 

O contexto educacional no qual foi concebido o Curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuaí busca contemplar, as demandas 

efetivas de natureza econômica e social, como podem ser mostrados nas 

informações apresentadas neste capítulo. 

A oferta e a demanda por educação superior em um país tão 

heterogêneo como o Brasil variam muito de região para região e podem ter 

naturezas muito distintas. De um lado, estão os jovens saindo dos cursos 

secundários e buscando as carreiras profissionais mais tradicionais, para 

depois buscarem seu lugar no mercado de trabalho. De outro, estão os adultos 

que decidem estudar depois de já estarem trabalhando. A escolha das 

carreiras, a preferência por cursos diurnos ou noturnos, a matrícula em escolas 

públicas ou privadas, dependem das condições de renda e educação prévia 

dos estudantes, de seu momento de vida e da oferta de oportunidades 

educacionais que existem na região.  

Os números indicados no item Dados Socioeconômicos da 

Região de CAMBÉ deste PPC, demonstram a carência de CONTADOR na 

localidade. Neste contexto educacional, o Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

proposto pela Faculdade Catuai visa atender especialmente um Curso que 

busque contemplar, demandas efetivas de natureza econômica e social. 

O currículo do Curso de Ciências Contábeis foi traçado numa 

formação que atenda o mercado de trabalho, visando à formação de um 

contador, cujo foco principal são os resultados exigidos pelo mercado, em 

qualquer que seja a sua área de atuação profissional. 

Ciente da preocupação da população e das empresas com a 

qualidade da formação dos novos profissionais que partem para o mercado de 

trabalho, o curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuai vem 

empregando grandes esforços na constituição de um quadro de professores 

qualificado e atuante na área de gestão, além de diversas atividades 

complementares ao longo do curso, no firme propósito de criar uma identidade 
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entre o Contador formado nesta Instituição e a qualidade, a competência e a 

ética profissional. 

Em relação ao município de Cambé - Pr, várias características 

justificam a existência do curso de Ciências Contábeis, principalmente no que 

se refere ao desenvolvimento econômico. O crescimento econômico da Cidade 

de Cambé justifica a existência de um curso superior de Ciências Contábeis de 

qualidade que atenda a essa população 

Atualmente a cidade tem sua agricultura voltada à soja, destacam 

a agroindústria e indústrias químicas. Na área industrial, conta com cerca de 

3.176 (IBGE 2012) empresas atuantes já consolidadas e reconhecidas.   

O PIB do município é composto pelos valores gerados na 

indústria com cerca de R$ 426.459 mil, no setor de serviços R$ 902.795 mil e 

na agropecuária R$ 59.147 mil. 

De acordo com o Censo da Educação Superior divulgado em 

2013, o curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS esta em quarto lugar dos cursos 

mais procurados em número de matrícula no Brasil.  

Outro fator que justifica a oferta do curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS é a dinamicidade do mercado e ampla possibilidade de atuação 

do contador, que, conforme Resolução CFC 560 de 28 de outubro de 1983, 

que regulamenta a profissão, as áreas de atuação para este profissional 

englobam analista, assessor, assistente, auditor, interno ou externo, 

conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, "controller", educador, 

escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou fiscal, executador 

subordinado, fiscal de tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, 

planejador, professor ou conferencista, redator, revisor, entre outros. A 

Faculdade Catuai assumirá o compromisso de oferecer um curso sólido e de 

qualidade que venha a atender às necessidades tanto do contexto regional 

quanto do mercado que necessita de tais profissionais. 
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1.1 Contextualização da IES 

 

1.1.1 Dados Institucionais da Faculdade Catuaí 

Mantenedora: 
 

Associação de Ensino de Cambé  

 CNPJ/MF n.º 03.323.335.0001-39 

 Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210 

 CEP: 86.186-000 – Cambé – Pr 

 Fone: (43) 3174-5454  

 E-mail:mvalduga@faculdadecatuai.com.br: 
cidinha.valduga@gmail.com 

 Home Page: www.faculdadecatuai.com.br 
 

Mantida:  
 
Faculdade Catuaí 

 Rua: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210 

 Cidade: Cambé 

 CEP: 86.186-000 

 Fone:  (43) 3174-5454 

 E-mail:mvalduga@faculdadecatuai.com.br: 
cidinha.valduga@gmail.com 

 Home page:  www.faculdadecatuai.com.br 
 

 
1.1.2 Dirigentes  da IES 

 Diretor Geral: Oscar Neres Demarchi 

 Vice-Diretora: Maria Aparecida Tomas Valduga 

 Diretora Administrativo-Financeira: Cleusa Hosaka 

Carlos  

 

1.1.3  Dados Socioeconômicos da Região 

 

Situada no Terceiro Planalto de Guarapuava, 23° 16' Latitude 

Sul e 51° 17' Longitude Oeste com área de 496 km² a 670 metros do nível do 

mar. Favorecida pelas rodovias BR-376 e PR-445, está distante cerca de 10 

mailto:mvalduga@faculdadecatuai.com.br
http://www.faculdadecatuai.com.br/
mailto:mvalduga@faculdadecatuai.com.br
http://www.faculdadecatuai.com.br/
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km de Londrina, 394 km de Curitiba, 550 km de São Paulo e a 502 km do Porto 

de Paranaguá. 

De clima subtropical úmido mesotérmico, verões quentes com 

tendência de concentração das chuvas (temperatura máxima média de 22°C), 

invernos com geadas em torno de 8 anuais (temperatura mínima média abaixo 

de 18°C), sem estação seca definida (mínima já registrada de -4°C negativo) . 

Sua população estimada em 2009 é de 97.329 habitantes. 

Atualmente a cidade tem sua agricultura voltada à soja e 

possui um rico parque industrial onde se destacam a agroindústria e indústrias 

químicas. 

Cambé, cidade do Norte Novo do Paraná, possui 96.733 mil 

habitantes (IBGE 2010), e ainda privilegia-se de ser o centro convergente de 

várias cidades como: Londrina, Maringá, Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã, 

Miraselva, Rolândia e Sertanópolis. 

Com uma população alvo de mais de 55.000 pessoas na faixa 

etária de 13 a 35 anos, atualmente, a Faculdade Catuaí, é a única instituição 

de Ensino Superior da cidade. A presença da Faculdade Catuaí facilita à 

população a possibilidade de acesso a uma instituição de ensino superior mais 

próxima de suas residências, além de trazer à cidade, oportunidade de acesso 

a benefícios tais como, projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela 

Faculdade Catuaí. 

Com o objetivo de atender aos anseios da comunidade, a 

Mantenedora AEC – Associação de Ensino de Cambé, implantou sua 

Instituição de Ensino Superior à Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, no 

município de Cambé, inicialmente sob o nome de FAC - Faculdade de Cambé. 

Posteriormente, a instituição ficou conhecida como INSTITUTO CATUAÍ DE 

ENSINO SUPERIOR. A partir de 2008, passou a Faculdade Catuaí, adotando, 

também uma logomarca que caracteriza melhor a Instituição conforme 

cabeçalho deste PDI. Os índices de intenções apontaram a expectativa da 

sociedade para uma Instituição de Ensino na cidade de Cambé que 

oferecesse, inicialmente, os seguintes cursos: Administração de Empresas, 
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Direito, Pedagogia e Sistema de Informação. Atualmente, estão em 

funcionamento os três primeiros cursos, pois Sistema de Informação não 

apresentou demanda nos dois primeiros anos e não foi mais ofertado. 

 

1.1.4. Histórico da IES 

 

No dia 30 de junho de 1999, foi fundado a  AEC – Associação 

de Ensino de Cambé, Mantenedora do Instituto Catuai de Ensino Superior, com 

sede na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, na cidade de Cambé, tendo 

como finalidade a prestação de assistência técnica e educacional. Em 1999, a 

AEC submeteu à apreciação do Conselho Federal de Educação projeto de 

criação do Instituto Catuai de Ensino Superior – ICES, com o solicitação de 

autorização do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. 

Em 2000, o Ministério da Educação(MEC) consolidou o Ato de 

Criação do Instituto Catuai de Ensino Superior – ICES por meio da Portaria 

MEC Nº 1691 de 01 de agosto de 2001, publicada no DOU 06 de agosto de 

2001.  Essa Portaria autorizou o funcionamento do primeiro Curso do ICES, o 

Curso de Sistema de Informação.  

No ano de 2001, foi autorizado o funcionamento de mais dois 

cursos: Administração Portaria MEC nº 1693 de 01/08/2001, publicada no DOU 

em 06/08/2011 e Pedagogia Portaria MEC nº 2866 de 14/12/2001, publicada 

no DOU em 14/12/2001. 

O Curso de Direito foi autorizado em 2002, pela Portaria MEC 

Nº 178 de 25/01/2002, publicada no DOU em 29/01/2002. 

Os Cursos de Direito e Pedagogia foram reconhecidos em 

2008 conforme tabela abaixo: 

Curso Reconhecimento do Curso 

Direito Portaria MEC nº 433 de 11/06/2008, publicado no DOU em 

12/06/2008. 

Pedagogia Portaria MEC nº 606 de 27/08/2008, publicado no DOU em 

28/08/2008. 
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No ano de 2009 foi reconhecido o curso de Administração por 

meio da Portaria MEC nº 778 de 10/06/2009, publicado no DOU em 

15/06/2009. 

A Faculdade Catuai iniciou suas atividades de pós-graduação por 

meio da Resolução nº 001/2010 que aprova o regulamento dos Cursos de Pós-

Graduação em 2010. 

No ano de 2011 a Instituição ofertou 03 cursos na área de 

educação, sendo eles : Pedagogia Empresarial, Gestão Escolar e Educação 

Especial Inclusiva. 

No dia 15 de agosto de 2012 foram aprovados em Ata do 

COSUP, mais quatro cursos 2 na área de educação sendo eles 

Psicopedagogia Institucional e Clinica e Neuropsicopedagogia  e  dois  na área 

da Administração: MBA em Gestão de Pessoas & Competências e MBA em 

Gestão da Produção & Logística. 

 

1.1.5. Missão 
 

A FACULDADE CATUAÍ tem por missão produzir, socializar e 

aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, por intermédio do 

ensino, da iniciação científica e da extensão, pretende contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do país e da região na qual está inserida, 

promover a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho 

e capazes de atuar na construção de uma sociedade justa e democrática. 

Para cumprir essa missão, a FACULDADE CATUAÍ busca 

como princípios norteadores: 

 o envolvimento permanente da comunidade acadêmica na 

condução do seu processo de gestão; 

 a participação ativa dos docentes na elaboração de 

propostas de interesse institucional, nas discussões de assuntos acadêmicos e 

na determinação de parâmetros de avaliação da própria instituição; a 

efetivação de um processo de interação para conhecer os anseios e as 
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necessidades da sociedade local e regional com a qual deseja interagir, em 

proveito desta;  

 a promoção da excelência e modernidade acadêmica; 

 o respeito à diversidade intelectual, institucional e política; 

 a interação entre ensino, iniciação ciente extensão. 

 

1.1.6. Dados Gerais do Curso 

 

 Instituição: Faculdade Catuaí 

 Endereço: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210 

 Fone:  (43) 3174-5454 

 Home Page:  www.faculdadecatuai.com.br 

 E-mail: marcos@rubo.com.br 

 Nome do Curso:  CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 Criação: 12 de fevereiro de 2015 

 Nº de vagas ofertadas: 100 VAGAS ANUAIS  

 Turno de funcionamento: NOTURNO 

 Regime de Matrícula: SEMESTRAL 

 Duração do Curso:  8 SEMESTRES 

 Carga Horária Total: 3000 HORAS 

 Coordenador do curso: MARCOS RUBO 
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2 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

está em conformidade com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de 

Diretrizes e Base (LDB) - e Resolução de nº 6, de 10 de março de 2004, do 

Conselho Nacional de Educação a qual estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Ciências Contábeis, bacharelado, e regulamenta os 

requisitos para a formação acadêmica deste curso e norteia toda a concepção, 

buscando-se atendê-la integralmente 

Neste sentido, o presente documento apresenta a 

contextualização institucional, a contextualização do curso, a base legal para a 

sua oferta, os objetivos, o perfil do egresso a ser formado, os procedimentos 

metodológicos utilizados e a organização curricular. Além disso, é abordada a 

articulação com a extensão, a integração da graduação com a pós-graduação, 

a política com egressos, o Núcleo Docente Estruturante – NDE, o atendimento 

ao discente, o estímulo as atividades acadêmicas e, por último, a infraestrutura 

do curso. Para complementar o documento, destacam-se como anexo o 

Regulamento das Atividades Complementares, o Regulamento do Estágio 

Curricular não Obrigatório, o Regimento Interno do NDE. 

Vale destacar que o presente Projeto Pedagógico do Curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS em constante movimento, se encontra atualizado. 

2.1  Breve Histórico do Curso 

 

O Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuaí 

deverá ser concluído em no mínimo 08 semestres e no máximo 14 semestres, 

totalizando 3000 horas. 

O regime acadêmico a ser adotado será o seriado semestral, 

constando de disciplinas de conteúdos obrigatórios e eletivos. 

As disciplinas de parte obrigatória conterão as de Formação 

Básica, de Formação Profissional e de Formação Teórico-Prática, totalizando 

3000 (três mil e vinte horas), enquanto a parte eletiva, disciplinas que visam 
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aprimorar o conhecimento do alunado em determinado área do saber contábil a 

qual o discente se identifique, será composta por disciplinas ofertadas nos 

cursos da unidade de CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO. 

Ressalte-se que as disciplinas de cunho eletivos não são 

consideradas como obrigatórias no currículo do curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS, sendo de livre opção do futuro profissional contábil para seu 

aperfeiçoamento na área do saber preterida ao exercício de sua profissão.  

Os dois primeiros semestres serão compostos por disciplinas 

comuns aos cursos de CIÊNCIAS CONTÁBEIS e ADMINISTRAÇÃO sendo 

consideradas disciplinas tronco comum da Unidade Acadêmica. Assim sendo, 

os alunos da mesma Unidade Acadêmica poderão cursar as disciplinas de 

tronco comum na mesma sala. 

 

2.2 Concepção de Educação 

 
Pautados na perspectiva de formação profissional defendida 

pela Faculdade Catuaí, que promulga sobre a formação humano-científica, 

competente e compromissada com o bem comum e com o desenvolvimento 

pleno do aluno, sendo a pesquisa meio e condição formadora na busca desses 

objetivos, a concepção de educação que permeia o curso de Ciências 

Contábeis é concebida como um processo cultural e histórico que colabora na 

formação do sujeito, objetivando sua autonomia, para que esse seja capaz de 

redimensionar seu modo de pensar e agir, adquirindo condições de interpretar 

a realidade social, apresentando alternativas de ação na realidade circundante. 

A instituição privilegia a concepção humanista de educação, 

assim sendo é interessante resgatar o sentido latino da palavra educar que se 

expressa como “educere”, que significa levar ou trazer para fora, ajudar alguém 

a explicitar suas capacidades interiores. “Educere” ainda significa facilitar ou 

induzir o indivíduo a atualizar o próprio potencial. 
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É essencial entender que a educação deva favorecer o 

educando para que entenda que ele é o responsável maior pelo seu 

desenvolvimento global, por seus atos e decisões. 

A educação humanista também objetiva o desenvolvimento 

completo do sujeito em suas aptidões, portanto o objetivo último é educar para 

a formação de indivíduos comprometidos social e profissionalmente com a 

realidade atual. 

Diante de uma realidade social que tem tornado a educação 

uma forma de exploração, em que muitas vezes o que está em primeiro plano 

não é a formação humana e sim a educação massificada e alienante, faz-se 

necessário a construção de uma prática educativa assentada em sólida 

estrutura filosófica permeada pela reflexão teórica. Essa prática ainda deve 

priorizar uma formação profissional de bases epistemológicas, que contribuam 

para a compreensão crítica das articulações entre ações e atitudes nas 

diferentes áreas de conhecimento e competência profissional. 

A educação na Faculdade Catuaí está comprometida em 

possibilitar uma sólida formação que permita ao educando compreender e 

conquistar sua competência e seu compromisso social. Seus docentes nesse 

processo tornam-se “articuladores do processo de ensinar e aprender”, 

promovendo situações de aprendizagem que favoreçam a formação permeada 

pela análise, reflexão e avaliação. 

Neste sentido é importante que as ações didático-pedagógicas 

superem posturas que privilegiam o conhecimento fragmentado e reducionista 

a favor de práticas pedagógicas que favoreçam uma sólida formação global e 

humanista. 

2.3 Articulação do PPC com o PDI 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico do Curso De CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuai estão 

articulados e em sintonia. Ambos estão atualizados conforme as Políticas 

Nacionais e constituem um processo dinâmico, intencional, legítimo, 
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transparente, em constante interconexão com o contexto da instituição. O PDI, 

por sua vez, sustenta a construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos que 

possibilitam uma adequada gestão acadêmica e administrativa. 

O curso atende ao planejamento da IES e o seu funcionamento 

é indispensável ao cumprimento da missão e dos objetivos institucionais; busca 

a excelência na área de graduação; alia a teoria à prática e proporciona uma 

educação a qual o interesse do aluno seja o meio propulsor que o conduz ao 

esforço de renovação de si mesmo. 

Aberto às necessidades do mercado de trabalho e às 

expectativas da comunidade de Cambé, o curso destaca diferenciais em sua 

organização didático-pedagógica, por meio da gestão acadêmica, 

organizacional e de ensino dinâmico, o curso procura alcançar o conceito 

máximo nos indicadores de qualidade exigidos pelos instrumentos de avaliação 

do MEC/INEP, de modo a garantir a integração na comunidade local e regional, 

contribuindo para o desenvolvimento e qualidade de vida dos cidadãos de sua 

área de abrangência e influência.  

Neste contexto, este Projeto Pedagógico do Curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS estrutura-se de forma que sua matriz curricular 

consolide, no âmbito de suas ações e em seu desenvolvimento, os princípios 

que, em concordância com o PDI, visem à qualidade do ensino; a formação 

humana, pessoal e conceitual; ao respeito à pluralidade e formação profissional 

adequada à atuação no mundo globalizado. Por fim, o curso aborda conceitos 

de forma prática, aplicando-os na solução de problemas multiculturais e 

técnicos da região em que se insere. 

2.4 Princípios Gerais 

 

As instituições de educação superior estão inseridas numa 

sociedade em constante mutação, carente de recursos humanos qualificados 

e de lideranças capazes de atuarem como agentes de mudança, 

necessitando, pois, de uma permanente análise crítica que as conduza ao 
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diagnóstico de suas necessidades e à elaboração de um projeto pedagógico 

que estabeleça as suas prioridades estratégicas de conexão com o mercado 

atual. 

Uma instituição de educação superior deve ter, ao lado de 

seu caráter acadêmico, de procura do saber, do desejo de promover a 

criatividade, uma função explícita de colaborar com o desenvolvimento e com 

a solução dos problemas nacionais.  

Além disso, precisa ter como função básica a posição de 

crítica, fazendo de seu Campus um espaço para o questionamento de 

valores e pressupostos adquiridos, transformando seus alunos e professores 

em agentes de mudança. 

Cabe às instituições de educação superior formar lideranças 

que sejam capazes de promover mudanças na sociedade. E qualquer 

mudança, para ser duradoura e para ter o sentido humano que é a sua 

característica principal, deve ser realizada por pessoas cujos valores sejam 

compatíveis com os processos de participação e de inovação. 

A FACULDADE CATUAÍ tem um conjunto de princípios e 

ideias básicas que norteiam o comportamento do corpo docente, discente e 

administrativo: 

- Ética; 

- Transparência; 

- Valorização do Ser humano; 

- Compromisso com o desenvolvimento da sociedade. 

Com base nos princípios, foi constituída uma Comissão de 

Ética cujos membros representam os docentes, discentes e técnicos da 

Faculdade Catuaí e são integrantes do Conselho Superior, como tal eleitos 

por seus pares. A Comissão de Ética elaborou um Código de Ética destinado 

a nortear as relações humanas no âmbito da Instituição.  

Espera-se que haja um impacto muito positivo na formação 

dos valores dos alunos e no processo de tomada de decisão de alunos, 

professores e funcionários administrativos. No início dos semestres letivos, 
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serão realizados “Seminários sobre o Código de Ética” nos quais deverá 

haver um trabalho intensivo sobre desenvolvimento moral, flexibilidade, 

dogmatismo e sobre as estratégias educacionais que poderão ajudar a 

conduzir as pessoas em direção à autonomia e à independência 

2.5 Campos de Atuação 

Ao Bacharel em CIÊNCIAS CONTÁBEIS cabe exercer: 

planejamento, controle, tomada de decisão e mensuração patrimonial das 

entidades, seja pessoa física ou jurídica, com ou sem finalidade lucrativa, e 

mais as entidades governamentais. 

O egresso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS será capaz de atuar nos 

seguintes campos/funções: 

Contador de entidades privadas ou públicas, controladoria, 

auditoria, perícia, árbitro, gerente financeiro, gerente fiscal, gerente de carteira 

de investimento, analista econômico-financeiro, atuária, empreendedor 

contábil, analista de custos, personal finance, analista contábil. 

Todas essas atividades ou campo de atuação têm que ter em 

seu bojo e como objetivo final as características de ética, evidenciação que 

leve à maior transparência da informação, atendendo à função social e o 

respeito à cidadania com o fito de se alcançar ou contribuir para uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

2.6 Definição de Competências 

Ao Bacharel em CÊNCIAS CONTÁBEIS cabe exercer: 

planejamento, controle, tomada de decisão e mensuração patrimonial das 

entidades jurídicas, com ou sem finalidade lucrativa, governamental, como 

também de pessoas físicas. 

Nesse diapasão, estarão os graduados em Ciências Contábeis, 

nos termos do Parecer CNE/CES 0289/2003, do Conselho Nacional de 

Educação, aptos às seguintes competências e habilidades: 
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- utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 

Ciências Contábeis e Atuariais; 

- demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 

contábil; 

- elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 

desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os 

modelos organizacionais; 

- aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 

contábeis; 

- desenvolver, com motivação e através de permanente 

articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 

insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 

informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; 

- exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio 

das funções contábeis, incluindo as atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos 

agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 

institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, 

aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 

gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 

atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 

- desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação 

contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para 

avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação; 

- exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas 

que lhe são prescritas através da legislação específica, revelando domínios 

adequados aos diferentes modelos organizacionais. 
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 2.6.1 Habilitações e Ênfases 

O egresso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS estará habilitado para 

atuar nos seguintes campos ou funções: contador de entidades privadas ou 

públicas, controller, auditoria, perícia, arbitragem, gerente financeiro, gerente 

fiscal, gerente de carteira de investimento, analista econômico-financeiro, 

atuária, empreendedor contábil, analista de custos, personal finance, analista 

contábil, analista fiscal, analista de tributos. 

O profissional egresso do curso de Ciências Contábeis estará 

apto para a sua inserção no campo do desenvolvimento social, consoante as 

peculiaridades curriculares do curso, resultando em um profissional apto às 

mudanças. 

Todas essas habilitações têm que ter em seu bojo e como 

objetivo final as características de ética, evidenciação que leve à maior 

transparência da informação, atendendo à função social e o respeito à 

cidadania com o fito de se alcançar ou contribuir para uma sociedade mais 

justa e igualitária. 
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3  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

3.1  Contexto Educacional do Curso 

 

O contexto educacional no qual foi concebido o Curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS da FACULDADE CATUAÍ busca contemplar, as 

demandas efetivas de natureza econômica e social, como podem ser 

mostrados nas informações apresentadas neste capítulo. 

A oferta e a demanda por educação superior em um país tão 

heterogêneo como o Brasil variam muito de região para região e podem ter 

naturezas muito distintas. De um lado, estão os jovens saindo dos cursos 

secundários e buscando as carreiras profissionais mais tradicionais, para 

depois buscarem seu lugar no mercado de trabalho. De outro, estão os adultos 

que decidem estudar depois de já estarem trabalhando. A escolha das 

carreiras, a preferência por cursos diurnos ou noturnos, a matrícula em escolas 

públicas ou privadas, dependem das condições de renda e educação prévia 

dos estudantes, de seu momento de vida e da oferta de oportunidades 

educacionais que existem na região.  

Os números indicados no item Dados Socioeconômicos da 

Região de Cambé, deste PPC, demonstram a carência de CONTADORES na 

localidade. Neste contexto educacional, o CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

proposto pela Faculdade Catuai visa atender especialmente elaborar texto 

justificando a necessidade regional, assim como, os benefícios que a oferta 

dele trará para a região, na qual ele está ou será inserido. 

3.2  Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

As práticas de extensão, pesquisa e iniciação científica 

constituem-se num dos eixos centrais do curso CIÊNCIAS CONTÁBEIS desta 

instituição. Dessa forma, o curso de CIENCIAS CONTÁBEIS objetiva auxiliar o 

aluno proporcionando-lhe as condições necessárias para que este reconheça 
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seu objeto de trabalho - a problematização do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Assim, é de fundamental importância que a Faculdade Catuai 

também desenvolva um centro de Iniciação Científica, ensino, extensão e 

prestação de serviço em contabilidade, para que tanto a comunidade envolvida 

quanto docentes e discentes do curso, usufruam os benefícios desta ação 

educativa e ao mesmo tempo contribua na criação de novas alternativas para a 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis da educação e em suas 

diversas modalidades, garantindo, com isso, a democratização do ensino. 

3.2.1 Políticas de Ensino  

 

A FACULDADE CATUAÍ firma o compromisso de: 

- Ampliar e diversificar a oferta das possibilidades de ingresso 

na graduação; 

- Adotar medidas com vista à racionalização dos horários de 

aulas e do uso dos espaços físicos disponíveis; 

- Realizar estudos que apontem alternativas para a criação de 

novos cursos de graduação, direcionados ao desenvolvimento técnico-científico 

e social da região; 

- Os cursos de graduação em funcionamento, já consolidados, 

serão avaliados pelo NDE; 

- Criar mecanismos que assegurem melhoria de funcionamento 

dos cursos e dos programas, projetos ou ações que são ou venham a ser 

desenvolvidos pela Faculdade Catuaí; 

- Articular o ensino de graduação com programas especiais 

voltados a contribuir para a melhoria da qualidade constante do ensino e da 

aprendizagem. 

- Melhorar as condições das instalações físicas existentes e 

propiciar o material de apoio necessário para a efetivação do processo ensino-

aprendizagem. 
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- Propor e manter ementas e programas de disciplinas 

apropriados aos cursos a que se destinam e que atendam à formação de 

profissionais de excelente qualidade. 

- Propiciar ao corpo discente um adequado e eficiente 

atendimento de apoio ou suplementar às atividades de sala de aula. 

- Ampliar e aprofundar a interação com os Colegiados, NDE e 

as Coordenações dos cursos, buscando a melhoria da qualidade do ensino e 

da formação profissional. 

 Educação não presencial 

 - Assegurar a implantação do NEAD (núcleo de Educação a 

Distância); 

 - Garantir a estrutura de recursos físicos e materiais, 

necessários a consolidação da educação a distância;   

 - Promover estudos para o planejamento e produção de cursos 

de ensino não-presencial em nível local, regional, nacional e internacional; 

 - Aprimorar o sistema de tutoria visando a realização de 

atividades contextualizadas segundo a realidade do aluno e aprendizagens 

significativas de interação entre o tutor e o aluno; 

 - Promover a capacitação e a atualização do corpo docente e 

técnico, em tecnologia educacional, para elaboração e produção de material 

impresso, programas de rádio, TV, etc; 

 - Implantar, nos cursos presenciais, a oferta de 20% de 

conteúdos não presenciais;  

 - Estimular a troca de experiências e de informações com 

instituições públicas e privadas. 

 

3.2.2 Políticas e Práticas de Educação a Distância 

 

O NEAD tem suas ações conduzidas por uma equipe 

multidisciplinar comprometida com um projeto político construído sob 

duas premissas pedagógicas: A primeira situa-se na ideia da íntima relação do 
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ensinar com o aprender. A ênfase, portanto desse modelo, concentra-se na 

preocupação com a relação que deve existir entre os indivíduos que se 

propõem a adquirir e/ou dominar um conhecimento e os indivíduos que se 

propõem a fornecer e/ou organizar tanto esses conhecimentos como os meios 

que poderão otimizar os resultados desejados pelo binômio em questão.  

A segunda premissa reguladora desse modelo, ou a segunda 

força propulsora das atividades planejadas e operadas, situa-se na exigência 

básica de estabelecer contínua relação entre o acompanhamento do processo 

técnico pretendido e a avaliação de todos os elementos integrantes do 

processo educativo. Isso porque a certeza sobre a qualidade do Curso, seu 

grau de coerência entre todas as disciplinas, a interdependência dos objetivos, 

a aglutinação dos conhecimentos perseguidos pelos diversos conteúdos, o 

trânsito fluido entre o saber e os equipamentos e/ou as novas tecnologias 

necessitam continuamente de exame, de feedbacks.  

Na operacionalização dessas premissas pedagógicas é que se 

organizam materiais instrucionais, que privilegiam a combinação de 

procedimentos didáticos próprios da educação a distância, tais como utilização 

de vários meios eletrônicos e momentos de interatividade on-line e presenciais. 

 Os materiais não são pensados fora dos pressupostos pedagógicos, como se 

fossem apenas recursos instrucionais para alunos distantes. O planejamento e 

a elaboração desses materiais, passíveis de sistemática, testes ou avaliação, 

integram a estratégia pedagógica. Estratégia que também implica na busca 

constante da clareza sobre os objetivos pretendidos pelo Curso, quer apor 

intermédio dos seus módulos, quer por meio das disciplinas, enquanto tomadas 

isoladamente.  

Os recursos pedagógicos devem servir como suporte para o 

estudo, esclarecendo e aprofundando os tópicos de maior relevância, 

apresentando informações práticas e úteis, possibilitando, assim, a aplicação 

imediata dos conceitos estudados.  

Nesse sentido, as premissas pedagógicas para a organização 

dos programas são consideradas fundamentais para nortear e/ou disciplinar as 
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relações entre professores, tutores, monitores e alunos. Na verdade, recursos 

humanos, recursos físicos, recursos materiais, instrucionais, todos são 

pensados na perspectiva de provocar aprendizagens reguladas por princípios 

previamente definidos. Com esse espírito, dá-se forma ao planejamento e ao 

desenvolvimento da educação a distância na FACULDADE CATUAI. 

3.2.3 Políticas de Extensão 

Durante todo o semestre letivo são realizadas atividades de 

extensão articuladas com o ensino ministrado nos diferentes cursos. Algumas 

dessas atividades já integram o calendário acadêmico de cada um deles, 

como: as Feiras, Seminários, Simpósios, Fóruns e Minicursos. 

Além disso, ao longo de cada semestre, as coordenações de 

curso convidam especialistas para ministrar palestras sobre temas da 

atualidade de cada curso, enriquecendo de forma significativa a formação dos 

alunos de todos os cursos oferecidos. 

Enfatizar a utilização de tecnologias para ampliar a oferta de 

oportunidade e melhorar a qualidade da educação, incluindo a educação 

continuada à distância, buscando sempre a democratização do acesso ao 

conhecimento e à inclusão digital. 

3.2.4 Políticas de Iniciação Científica  

 

A Faculdade Catuaí possui um projeto para desenvolver, 

incentivar e apoiar a pesquisa, diretamente ou por meio de flexibilização dos 

horários de trabalho e abono da falta para a participação de seminários e 

congressos; pagamento de inscrições para congressos e seminários com ajuda 

de custo, quando realizado fora da região; as pré-bancas funcionam como 

iniciação científica, antes das apresentações dos TCCs, visando aprimorar, 

com rigor científico, a formulação dos projetos de pesquisas.  

 Acesso e difusão de informações; 

 Criar mecanismos de institucionalização da pesquisa; 

 Desenvolver programas de pós-graduação; 
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 Incentivo à participação de docentes e discentes em projetos 

de pesquisa; 

 Continuação e consolidação da revista criada em 2007; 

 Realizar encontros de Iniciação Científica. 

 Expansão da Iniciação Científica; 

 Incorporação de atividades de pesquisa nos currículos dos 

cursos de graduação a partir de 2009; 

 Revisão das disposições normativas referentes à extensão; 

 
3.3  Objetivos do Curso 

 

Num sentido geral, adotar políticas para a formação de 

profissionais altamente éticos e capacitados a exercer as atividades de 

contador com vistas a atender a demanda do mercado de trabalho globalizado. 

Especificamente, os objetivos do curso são de atender as 

demandas institucionais e sociais conforme determina a Resolução de nº 6 do 

Conselho Normativo Educacional – CNE-, criando condições para que o 

graduando de CIÊNCIAS CONTÁBEIS  esteja capacitado a compreender as 

questões científicas, técnicas, sociais e econômicas e financeiras no cenário 

nacional e internacional, nos diferentes modelos organizacionais, possibilitando 

total domínio funcional envolvendo, apurações, auditorias, perícias e 

arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de informações financeira, 

patrimoniais e governamentais, com plena utilização de inovações 

tecnológicas, traduzindo capacidade crítico-analítico para avaliar as 

implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

3.4  Perfil Profissional  de Egresso 

 

O graduado em CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuai 

deverá apresentar um perfil que possibilite o desenvolvimento e aplicação dos 

aspectos conceituais e analíticos da contabilidade para a compreensão das 
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transformações do mundo dos negócios e da tecnologia, bem como saber 

selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas no processo de gestão e controle gerencial 

para tomar decisões mediante uma visão sistemática, holística e interdisciplinar 

relacionadas à atividade contábil. Para isto, é necessário que o profissional 

entre outras habilidades, seja capaz de: 

. Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 

Ciências Contábeis e Atuariais;  

. Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 

contábil;  

. Elaborar pareceres, relatórios, atas, resumos, que contribuam 

para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam 

os modelos 

. Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 

contábeis;  

. Desenvolver, com motivação e através de permanente 

articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de 

insumos necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 

informações contábeis, com reconhecido nível de precisão 

. Evidenciar as informações quantitativas e qualitativas quanto 

a saúde econômica e financeira da empresa, bem como de sua análise; 

. Analisar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação;  

. Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas 

que lhe são prescritas, através da legislação específica, revelando domínios 

adequados aos diferentes modelos organizacionais;  

. Utilizar o raciocínio lógico, analítico e estratégico;  

. Empreender;  

. Exercer o censo crítico;  

. Identificar riscos e oportunidades; e 
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. Orientar-se para o mercado de trabalho. 

 

3.5  Estrutura Curricular 

 
3.5.1  Proposta de um Novo Currículo 

 
3.5.2  Estrutura e  Organização Curricular 

 

A estrutura curricular implantada no curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS da Faculdade Catuaí busca contemplar, de maneira excelente, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, 

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas) e 

articulação da teoria com a prática.  

Ao apresentar uma matriz curricular absolutamente inovadora, 

o curso tem como preocupação realizar um currículo voltado para o 

atendimento do perfil definido para o profissional, buscando-se atender ao 

desenvolvimento de competências e habilidades gerais descritas na Resolução 

CNE/CES Nº 10 de 16 de dezembro de 2004, que institui as DCN em 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS sem perder de vista o mercado de trabalho na 

articulação orgânica com as tendências da profissão na sociedade 

contemporânea. 

 

FLEXIBILIDADE 

A flexibilidade pode ser verificada no curso de Bacharelado em 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS por meio das atividades complementares, componente 

obrigatório na sua estrutura curricular que perfaz um total de 3000 HORAS do 

currículo, além disso, esta estrutura proposta oferece uma disciplina 

OPTATIVA, que será escolhida pelo aluno, sendo a disciplina de LIBRAS uma 

opção, conforme prevê o Decreto n. 5.626 (BRASIL, 2005b). 
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INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A prática da interdisciplinaridade no Curso de Ciências 

Contábeis é importante para que o futuro contador seja um profissional dotado 

de visão sistêmica da realidade e possa se constituir em um ser pensante e 

crítico, capaz de relacionar a prática contábil com outros ramos do 

conhecimento. 

As Diretrizes Curriculares do curso superior em Ciências 

Contábeis definem a interdisciplinaridade como uma qualidade essencial para a 

formação do perfil do egresso na montagem dos currículos e na filosofia do 

processo ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade é apoio para a formação 

do conhecimento integral, incondicional e com capacidade de desenvolver e de 

se revigorar. 

A matriz curricular do curso de Ciências Contábeis é composta 

por disciplinas ligadas à contabilidade e de outras áreas de negócios, bem 

como de formação humanística, além das atividades complementares, com a 

meta de formar não apenas um bacharel em Ciências Contábeis, mas um 

profissional desejado atualmente pelo mercado cada vez mais competitivo. Os 

espaços pedagógicos (disciplinas, projetos, estudos de casos) devem sempre 

abrir oportunidades para a prática da interdisciplinaridade, permitindo uma 

visão mais ampla da realidade. A medida de interdisciplinaridade realizada no 

curso reforça as relações interpessoais e inter grupais entre docentes, 

fortalecendo a equipe. 

 
ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA 

 

Visando uma maior articulação entre teoria e prática e para 

complementar o processo ensino-aprendizagem, o curso de Ciências 

Contábeis dispõe de disciplinas de caráter prático, como as disciplinas de 

Laboratório de Prática Contábil que serão ofertados a partir sexto semestre. 

Também, Atividades Complementares fazem parte da carga horária, 
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contemplando a participação e, projetos de ensino, iniciação científica e 

extensão, estágios, que objetivam adequar a articulação entre a teoria e a 

prática. Para tal, a Faculdade desenvolverá projetos relacionados à área de 

Ciências Contábeis, que visam sustentar as atividades de ensino e atividades 

científicas na IES.  

 

COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA 

 

A compatibilidade da carga horária total cumpre a 

determinação da Portaria MEC 03/2007 de 02 de julho de 2007. Todas as 

disciplinas são organizadas e mensuradas em horas-relógio de atividades 

acadêmicas e de trabalho discente efetivo. A matriz curricular do Curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS foi concebida com um total de 3072 mil horas 

distribuídas em disciplinas teórico-práticas partilhadas em eixos temáticos 

denominados - Núcleos Curriculares. Dentro desta carga horária, estão 

previstas 72 horas de Estágio Supervisionado. Além das Atividades 

Complementares totalizando 120 horas e 36 horas de disciplina Optativa, 

incluindo Libras.  

A matriz curricular está estruturada por disciplinas institucional, 

de área e de curso. Cumprindo a determinação da Portaria MEC 03/2007 de 02 

de julho de 2007, todas as disciplinas são organizadas e mensuradas em horas 

de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, 

contendo preleções e aulas expositivas atividades práticas supervisionadas, 

tais como laboratórios, atividades em biblioteca, trabalhos individuais e em 

grupo, etc.   

 

3.5.3  Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso 

 

O grupo de conteúdos básicos oferece ao aluno visão 

sociológica do fenômeno Contábil, fundamental para a inserção da atividade 

como mecanismo de desenvolvimento social. O grupo de conteúdos 
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fundamentais constrói o alicerce de conhecimentos da área preparando o 

futuro profissional para ações estratégica no saber-fazer. Os conteúdos 

profissionais e práticos oportunizam ao aluno o exercício de sua capacidade de 

apreender, aprofundar e produzir, atualizando conhecimentos teóricos do 

campo, bem como dos processos operacionais do mercado. Por fim, os 

conteúdos complementares abrangem estudos complementares à formação 

acadêmica, o que permitem maior flexibilidade curricular do Curso. Por meio 

desses, ocorrem o aprofundamento de conhecimentos e habilidades 

profissionais, garantindo a real compreensão do valor de construção de riqueza 

para a região e todos os atores envolvidos na atividade contábil. 

 

3.5.4  Coerência do Currículo com Perfil do Egresso 

 

A Faculdade Catuai oferecerá o Curso de Ciência Contábil 

voltado à formação de profissionais em nível de bacharelado, aptos a atuarem 

em um mercado dinâmico, competitivo e em constante transformação. Essa 

formação deverá ser interdisciplinar com conteúdo das diferentes áreas do 

conhecimento. O egresso deverá ao mesmo tempo possuir domínio de 

conhecimentos gerais dessas áreas mencionadas, e aprofundamento em 

conhecimentos de formação profissional. 

 

3.5.5  Coerência do Currículo em face das Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

O currículo do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade 

Catuai – foi estruturado atendendo a Resolução CNE/CES Nº 10, de 16 de 

dezembro de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

organização e funcionamento do referido Curso. 

Atendendo as DCNs o Curso De CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

dessa Instituição de Ensino contempla os três eixos de formação a seguir: 

I. Eixo de Formação Fundamental; 
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II. Eixo de Formação Profissional; 

III. Eixo de Formação Prática. 

Neste contexto por meio da Matriz Curricular, cumpre as 

exigências previstas na Legislação, fornecendo uma sólida formação ao seu 

corpo discente 

Perfil Gráfico 

Para atingir a esses objetivos, especialmente o 

desenvolvimento da competência para  a prática contábil, o Projeto Pedagógico 

do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS da  Faculdade Catuaí, deverá, em  

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, assegurar, no perfil do 

graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 

análise, domínio de conceitos e da terminologia contábil, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos contábeis e sociais, 

aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica.  

Este projeto deve se estruturar em Eixos Formativos, 

entendidos como percursos (caminhos) a serem trilhados pelos estudantes 

durantes os anos de graduação.  

 Propõe-se um desenho pedagógico estruturado em três eixos 

formativos. 

3.5.6 Matriz Curricular 

1
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Introdução a Contabilidade 72 

Fundamentos da Administração 36 

Fundamentos de Economia 36 

Ética Geral e Profissional  36 

Análise e Produção Textual  72 

Matemática Básica 72 

Fundamentos das Ciências Sociais  36 

                                                                                 
SUB TOTAL 

360 
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2
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Estatística Aplicada a Negócios 72 

Indivíduo e Subjetividade nas Organizações 36 

Noções de Direito 72 

Metodologia da Pesquisa  36 

Teoria da Contabilidade  36 

Matemática Financeira 72 

Estrutura Organizacional  36 

SUB TOTAL 360 

 

3
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Contabilidade Comercial 72 

Contabilidade de Custos 72 

Análise das Demonstrações Contábeis I 72 

Contabilidade Fiscal e Tributária 72 

Direito Tributário 72 

SUB TOTAL 360 

 

4
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Administração Financeira e Orçamentária  72 

Registro Público de Empresas 72 

Direito Empresarial 72 

Contabilidade Industrial 72 

Ética, Cultura e Sociedade  72 

SUB TOTAL 360 
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5
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Contabilidade Gerencial 72 

Mercado Financeiro e de Capitais 72 

Administração de Recursos Humanos e Capital 
Intelectual 

36 

Contabilidade Publica 72 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade 36 

Legislação Trabalhista e Previdênciária  72 

 SUB TOTAL 360 

 

6
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Orçamento Publico 72 

Contabilidade Social e Ambiental 36 

Contabilidade de Instituições Financeiras 72 

Estrutura e Demonstrações Contábeis 72 

Sistemas de Informação Gerencial 36 

Laboratório de Prática Contábil I 72 

 SUB TOTAL 360 

   

 

7
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Contabilidade Avançada 72 

Orçamento Empresarial 72 

Tópicos Especiais  36 

Contabilidade Imobilária e Contrução Civil 72 

Gestão de Estoques e Logística 72 

Laboratório de Prática Contábil II 36 

SUB TOTAL 360 
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8
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Disciplinas 
C/H Teórica 

Auditoria e Pericia Contábil 72 

Noções Atuárias 72 

Controladoria 72 

Laboratório de Prática Contábil III 36 

Planejamento e Gestão Estratégica de Negócios 72 

Optativa  36 

SUB TOTAL I 360 

Estágio Supervisionado 72 

SUB TOTAL II 432 

Total de carga horária semestral 387 

 

Carga Horária Total do Curso 2952 

Atividades Academicas Complementares 120 

Total Geral 3072 

 

Disciplina Optativa 36 

Estágio Curricular Supervisionado 72 

Atividades Acadêmicas Complementares 120 

Disciplinas Obrigatórias 2808 

Carga Horária Total do Curso 3072 

 
 

3.5.7 Ementários, Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar 
 

1º Semestre 
 

INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE 

 
Ementa: Definição de Contabilidade. Objeto e objetivo da contabilidade. 
Campo de aplicação da contabilidade Usuários da contabilidade. Técnicas 
contábeis. Aspectos legais e normativos da contabilidade. Estática patrimonial. 
Dinâmica patrimonial. Procedimentos contábeis. Balanço patrimonial e 
demonstração de resultados. Operações financeiras. Contabilidade e aspectos 
fiscais. Demonstrações contábeis. Análise das demonstrações contábeis 
(Introdução). Fatos Contábeis. Lançamentos. Balanço patrimonial (BP). 
Demonstração do resultado do exercício (DRE). 
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Bibliografia Básica 

 FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997.  

 IUDÍCIBUS, Sérgio de (coord.) Contabilidade introdutória. 11.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  

 MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 

 ALBERTO, V. L. P. Perícia contábil. São Paulo: Atlas, 2012.  

 ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso básico de contabilidade. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 1998.  

 FAVERO, H. L. et al. Contabilidade: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2001.  

 LEITE, H. P. Contabilidade para administradores. 4.ed. São Paulo: 
Atlas, 1997.   

 VELLANI, Cassio Luiz. Introdução á contabilidade. São Paulo: Atlas, 
2014.   

 
 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Ementa: A profissão do administrador. Visão sistêmica da organização. 
Constituição e evolução da organização. Subsistemas administrativos 
(produção, marketing, finanças e recursos humanos). A interação 
organizacional: funções e processo (processo administrativo). Evolução do 
pensamento administrativo. Ética e responsabilidade social. 
 

Bibliografia Básica 

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 
5.ed. Manole: São Paulo, 2014.  

 KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à administração. 6. ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2004. 

 SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração básica. 6.ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 
9.ed. Manole: São Paulo, 2014.  

 MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. 6. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000.  

 MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para 
empreendedores: fundamentos de criação e da gestão de novos 
negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.  
 



36 

                                        Projeto Pedagógico do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 MONTANA, Patrick J; BRUCE, H. Charnov. Administração. São Paulo: 
Saraiva, 2000.  

 NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. Teoria Geral da 
Administração para o século XXI. São Paulo: Ática, 2007.  

 
 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL  

 

Ementa: Ética como lugar de afirmação de valores e fins. Ética e Ambição: os 
limites que se impõe na busca da ambição. Ética e Cidadania: direitos e 
deveres do profissional e da empresa. Ética Empresarial e suas dimensões: 
ética da responsabilidade, da humanidade e a geradora de moral 
convencional. Ética na Administração. Ética e Responsabilidade Social: o 
compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e com a 
geração de benefícios à sociedade. A Ética Profissional, a evolução do mundo 
do trabalho, a crise dos valores na modernidade, a dimensão ética na 
empresa, Código de Ética do Administrador e as Normas Brasileiras de 
Administração. Estudo da história e evolução do pensamento filosófico e 
científico, e sua integração no contexto da contabilidade. Relação 
contabilidade - sistemas econômicos - modelos éticos. Tratamento de 
questões éticas e morais nas organizações e suas interações. Código de ética 
profissional. O profissional e o exercício da profissão. 
 
Bibliografia Básica 

 ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de; WHITAKER, Maria do Carmo; 
RAMOS, José Maria Rodrigues. Fundamentos de ética empresarial e 
econômica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 PASSOS, Elizete. Ética nas Organizações. São Paulo: Atlas, 2014.  
Bibliografia Complementar 

 ASHLEY, Patricia Almeida (Coord). Ética e responsabilidade social 
nos negócios. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

 NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 7. ed. revisada, 
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.  

 RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e Competência. 20. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011.  

 SROUR, Robert Henry. Ética Empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013.  

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2006.  
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FUNDAMENTOS DA ECONOMIA 

 

Ementa: Conceitos básicos e princípios gerais. O problema econômico. 
Formas de Organização econômica. Noções sobre Demanda e Oferta. Formas 
de Organização de Mercado. Noções sobre o comportamento do consumidor. 
Noções sobre Teoria da Produção e Teoria dos Custos. Moeda e Inflação. 
Teoria da determinação da renda.  
 
Bibliografia Básica 

 GREMAUD, Amaury Patrick Introdução a Economia 6.ed. São Paulo: 
Atlas,2007.   

 ROSSETTI, J.P. Introdução à Economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 
2003.  

 VICECONTI, Paulo E.V; NEVES, Silvério. Introdução a economia 
6.ed. São Paulo: Frase, 2003.  

 

Bibliografia Complementar 

 HUNT, E. K.; SHERMAN, Howard J. História do Pensamento 
Econômico. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 2005.  

 LANZANA, A. E. T. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 2. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 PASSOS, C.R.M.; NOGAMI, O. Princípios de Economia. 5. ed. São 
Paulo: Cengage, 2003. 

 SINGER, Paul. Aprender economia. 24.ed. São Paulo: Contexto, 
2006.  

 VASCONCELLOS, Marco A. S. Fundamentos de Economia. São 
Paulo: Saraiva, 2006.  

 
 

ANÁLISE E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Ementa:  Leitura e produção escrita; Estratégias de leitura: recuperação da 
informação; Compreensão e interpretação de textos; Reflexão sobre forma e 
conteúdo; O texto e sua funcionalidade; Textualidade: coesão e coerência, 
intenção comunicativa, habilidades de interpretação, gêneros textuais, estilo 
na escrita, tipologia textual.interpretação; Gêneros textuais; Estilo na escrita; 
Tipologia textual. 
 

Bibliografia Básica 
 

 ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: 
Análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2006.  
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 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua 
portuguesa. 2. ed. São Paulo: Publifolha Houaiss, 2008.   

 MEDEIROS, J. B. Português instrumental: para os cursos de 
contabilidade, economia e administração. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

Bibliografia Complementar 

 ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antonio. Língua 
portuguesa: noções básicas param cursos superiores. 9.ed. Sao 
Paulo: Atlas: 2010.   

 FAVERO, Leonardo Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São 
Paulo: Ática, 2002.   

 FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e 
redação. São Paulo: Ática, 2007.   

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 
Ed. FGV, 2006.  

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os 
sentidos do texto. São Paulo, Editora Contexto, 2011.  

 
 

MATEMÁTICA BÁSICA 

 
Ementa: Conjuntos. Funções:  do 1º grau, do 2º grau, Exponencial e 
Logarítmica e  representação gráfica das Funções; Aplicações das Funções: 
função demanda, oferta, receita total, custo total, lucro total, ponto de 
equilíbrio, ponto de nivelamento (break-even point); Sistemas de Equações 
Lineares; Determinantes. 
 
Bibliografia Básica 

 BARRETO, Benigno F; SILVA, Cláudio X. Matemática: aula por aula. 
São Paulo: FTD, 2000.   

 GIOVANNI, J. R.; BONJORNO, J. R. e GIOVANNI JR, J. R. 
Matemática fundamental: uma nova abordagem. São Paulo: FTD, 
2002.  

 WEBER, J.E. Matemática para economia e administração. 2.ed. São 
Paulo: Harbra, 2001.  

 
Bibliografia Complementar 

 ALENCAR FILHO, Edgard. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: 
Nobel, 1999.  

 LEITHOLD, Lows. Matemática aplicada à economia e administração. 
São Paulo: Harbra, 2001.  

 IEZZI, Gelson; DOLCE, Oswaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos 
de matemática elementar. 8.ed. São Paulo: Atual, 1993.  
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 SERATES, Jonofon. Raciocínio lógico: lógico, matemático, lógico, 
quantitativo, lógico, numérico, lógico. 8.ed. Brasília: Jonofon, 1998. v.1.  

 SERATES, Jonofon. Raciocínio lógico: lógico, matemático, lógico, 
quantitativo, lógico, numérico, lógico. 8.ed. Brasília: Jonofon, 1998. v.2.  

 
 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Ementa: Fundamentos das Ciências Sociais e suas especificidades; 
Precursores e modelos clássicos de explicação da realidade social; A 
contribuição da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política para a 
compreensão dos fenômenos culturais e sociais; A atualidade das Ciências 
Sociais na análise da vida contemporânea, marcada pela globalização, 
exclusão social e questões socioambientais; Análise da formação cultural 
brasileira, caracterizada pela diversidade cultural. 
 
Bibliografia Básica 

 ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 

 CHARON, Joel M. Sociologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  

 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24.ed. 
Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009.  

 

Bibliografia Complementar 

 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. 
Filosofando: introdução a filosofia. 3. ed.São Paulo: Moderna, 2005.  

 LAKATOS, Eva Maria. Introdução á sociologia. São Paulo: Atlas, 
1997.  

 MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 2006.  

 OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Sociologia das Organizações. São Paulo: 
Pioneira, 1999. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de.  Introdução à Sociologia. São Paulo: 
Ática, 2000.  
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2º Semestre 
 

ESTATÍSTICA APLICADA A NEGÓCIOS 

 

Ementa: Tipos de Dados, Arredondamentos, Medidas Estatísticas, 
Preparação de Dados para Análises Estatísticas Gráficos, Séries Estatísticas, 
Técnicas de Amostragem, Intervalo de Confiança, Distribuição Normal de 
Probabilidade e Noções de Testes de Hipóteses. 
 
Bibliografia Básica 

 BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada a gestão empresarial. 4.ed. 
São Paulo: Atlas, 2013.   

 FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de 
estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 SILVA, Ermes Medeiros da et al. Estatística para os cursos de 
economia, administração e ciências contábeis. 2.ed. São Paulo: 
Atlas, 1997. v.1 e v.2.  

 

Bibliografia Complementar 

 BUNCHAFT, Guenia; KELLNER, Sheilah Rubino de Oliveira. 
Estatística sem mistérios. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2001.   

 BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística 
básica: métodos quantitativos. 4.ed. São Paulo: Atual, 1987.  

 CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 
1999.  

 NAZARETH, Helena da Resende de Souza. Curso básico de 
estatística. 12. ed. São Paulo: [s.n.], 2000.   

 STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. 
Tradução Alfredo Alves. São Paulo: Harbra, 1981.  

 
 

INDIVÍDUO E SUBJETIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Ementa: Visão histórica da Psicologia; Psicologia aplicada ao espaço 
organizacional; formas do comportamento humano no contexto organizacional; 
emoção no trabalho; percepção e inteligência; Os processos de selecionar e 
treinar nos perfis desejados pela organização; Comportamento 
Organizacional. 
 
Bibliografia Básica 

 BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia Aplicada à Administração 
de Empresas: psicologia do comportamento organizacional. São Paulo: 
Atlas, 2008.  
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 FIORELLI, José Osmir. Psicologia para Administradores psicologia 
do integrando teoria e prática. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

 SPECTOR, Paul E. Psicologia nas Organizações. 4 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  

 

Bibliografia Complementar 

 ANDREOLA, Balduíno A. Dinâmica de grupo: jogo da vida e didática 
do futuro. Petrópolis: Vozes, 2007.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos 
recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2014.  

 SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen.  História da psicologia 
moderna. São Paulo: Thomson Learning, 1992.  

 ZANELLI, José Carlos; ANDRADE, Jairo Eduardo Borges; BASTOS, 
Antônio Virgilio Bittencourt (Org.). Psicologia, organizações e 
trabalho no Brasil. Porto Alegre: ARTMED, 2004.  

 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO 

 

Ementa: Noções de Direito. Direito público e privado. Fontes do direito. Direito 
Constitucional. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias 
individuais. Direitos sociais. Direitos políticos. Organização do Estado. 
Administração pública. Tributos. Legislação tributária. Instituições de Direito do 
Trabalho. Parte Geral do Direito Civil. Legislação Previdenciária. Noções de 
Direito do Consumidor. 
 
Bibliografia Básica 

 ALMEIDA, A. P. de. Manual das sociedades comerciais. 15. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005.  

 MONTORO, A. F. Introdução à ciência do Direito. 25. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000.  

 PINHO, R. R. e NASCIMENTO, A. M. Instituições de direito público e 
privado. 24.ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 
Bibliografia Complementar 

 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro.  20.ed. Rio de Janeiro: 
Saraiva, 2014.   

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva 2001.  
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 FACHIN, Zulmar, Curso de Direito Constitucional. 3.ed. São Paulo: 
Método, 2008.  

 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direito do Consumidor. 
12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 FUHRER, Maximilanus Claúdio Américo. Resumo de Direito do 
Trabalho. 15.ed. São Paulo:  Malheiros, 2005.  

 
 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Ementa: O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica: escolha do tema. 
Problematização do tema. Justificativa, metodologia e fontes. A determinação 
dos objetivos. O embasamento teórico. O projeto de pesquisa, estrutura e 
formatação. A redação científica: ética e legitimidade do saber. Normas 
técnicas para formatação do TCC: artigo científico e monografia.   
 
Bibliografia Básica 

 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  

 KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; 
SIQUEIRA, F. Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e 
método. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  

 MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de 
fichamentos, resumos, resenhas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

 BARROS, Aidil Jesus da Silva; Neide Aparecida de Souza Lehfeld. 
Fundamentos da Metodologia. São Paulo: Markron Books, 2000. 

 CERVO; BERVIAN. Metodologia Científica. 4.ed. São Paulo:  Markron 
Books 1996. 

 RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: 
Petrópolis: Vozes, 1986.  

 SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2013.  

 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. 
ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
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TEORIA DA CONTABILIDADE 

 

Ementa:  Campo de atuação e finalidade da contabilidade. Objeto de estudo: 
o patrimônio e sua dinâmica. Registro Contábil. Resultado. Estoques. 
Competência. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício. Destinação do Resultado do Exercício. 
 
Bibliografia Básica 

 IUDICIBUS, Sergio. Teoria da Contabilidade. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

 NIYAMA, Jorge Katsumi; TIBURCIO SILVA, César Augusto. Teoria da 
Contabilidade. 3.ed.São Paulo: Atlas, 2013.  

 SCHIMIDT, Paulo; Machado, Nilson Perinazzo; SANTOS, Jose Luiz 
dos; FERNANDES, Luciane Alves. Teoria da Contabilidade: 
introdutório, intermediária e avançada. São Paulo: Atlas, 2007.   

 

Bibliografia Complementar  

 FAVERO, Hamilton Luiz; LONARDONI, Mário. SOUZA, Clóvis de. 
TAKAKURA, MASSAKAZU (Trad.). Contabilidade: teoria e prática. 2. 
ed. BRASIL: Atlas, 2011. V.1. 

 FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997.  

 HENDRIKSEN, S. Eldon; BREDA, Van F. Michael. Teoria da 
Contabilidade. 5 ed . São Paulo: Atlas, 1999.  

 IUDICIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. 3 ed. Introdução a 
Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2006.  

 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da 
Contabilidade; uma nova abordagem.São Paulo: Atlas, 2005.  

 SÁ, Lopes de. Teoria da Contabilidade. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA  

 

Ementa: Importância da matemática financeira. Juros simples e compostos. 
Descontos simples. Pagamentos parciais. Descontos compostos. Rendas 
certas. Sistema de amortização, depreciação. Correção monetária. 
Capitalização e descapitalização de taxas. Séries uniformes de pagamentos. 
 
Bibliografia Básica 

 SILVA, Luiza Maria Oliveira da. MACHADO, Maria Augusta Soares. 
Matemática aplicada à administração, economia e contabilidade - 
Funções de uma e mais variáveis. São Paulo: Cengage, 2011.  
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 SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática para os cursos de 
Economia, Administração e Ciências Contábeis.São Paulo: Atlas, 
2010. V.1  

 TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia. 2. ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

 

Bibliografia Complementar  

 DORNELAS, Augusto Cesar Barbosa. Matemática financeira e 
análise de investimentos para concursos públicos. São Paulo: 
Atlas, 2013.  
SILVA, Fernando Cesar Marra; ABRAO, Mariangela. Matemática 
Básica Para Decisões Administrativas. São Paulo: Atlas, 2008.   

 SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio 
SILVA, Sebastião Medeiros da Matemática Básica Para Cursos 
Superiores. São Paulo: Atlas, 2002.  

 VERAS, Lilia Ladeira. Matemática aplicada à economia. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 1999.  

 TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia. 2. ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2014.   

 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ementa: Estudo dos processos e técnicas administrativas e sua aplicação nas 
organizações. Dinâmica Empresarial e a função de organização, sistemas e 
métodos no processo organizacional. Estruturas organizacionais. Gráficos de 
Organização e de Processo. Comunicação Empresarial. Técnicas de 
Elaboração de Instrumentos e Informação. Prática do pensamento sistêmico 
nas rotinas de trabalho. 

 
Bibliografia Básica 

 ARAUJO, Luis César G. de. Organização, Sistemas e Métodos e as 
Modernas: Ferramentas de Gestão Organizacional. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. V.1.  

 CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 8. ed. 
São Paulo: Atlas, 2006.  

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e 
métodos: uma abordagem gerencial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
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Bibliografia Complementar  

 

 BALLESTERO–ALVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de organização 
sistemas e métodos: abordagem teórica e pratica da engenharia da 
informação. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

 BERNARDES, Cyro. Teoria geral das organizações: fundamentos da 
administração integrada. São Paulo: Atlas, 1988.  

 CARREIRA, Dorival. Organização e sistemas e métodos. São Paulo: 
Saraiva, 2009.  

 CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização & Métodos. São Paulo: Atlas, 
2013.  

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estrutura organizacional: 
uma abordagem para resultados e competitividade. São Paulo: Atlas, 
2006.  

 SEIFFERT, Peter Quadros; COSTA, João Alpino da Silva. Estrutura 
organizacional. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 
 

3º Semestre 
 

CONTABILIDADE COMERCIAL 

 
Ementa: Operações com Mercadorias com Operações com Impostos. 
Operações com o Ativo Não Circulante. Depreciação, Amortização e 
Exaustão. Operações Financeiras. Estudo do Patrimônio Líquido. 
 
Bibliografia Básica 

 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade comercial. Atualizado conforme 
lei nº 11.638/07 e lei nº 11.941/09 (Livro-texto). 9. ed. São Paulo:  Atlas, 
2010.  

 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 16. ed. São Paulo:  
Atlas, 2012.  

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade comercial fácil. 18. ed. São 
Paulo:  Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

 ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade introdutória 
em IFRS e CPC. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 CHAGAS, Gilson. Contabilidade Geral Simplificada - 
Demonstrações Financeiras Após Alterações na Lei das SAS. E As 
Sociedades Empresáriais à Luz do Novo Código Civil. 3.ed São 
Paulo: Saraiva,2013.  
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 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade fundamental. 4. ed. São Paulo:  
Saraiva, 2013.  

 RIBEIRO, Osiris Mendes; LACOMBE, Francisco José Masset. Gestão e 
Controle do patrimônio: a contabilidade prática. 1. ed. São Paulo:  
Saraiva, 2013.  

 YAMAMOTO, Marina Mitiyo; PACCEZ, João Domiraci; MALACRIDA, 
Mara Jane Contrera. Fundamentos da contabilidade: nova 
contabilidade no contexto global.  São Paulo: Saraiva, 2011. 

 
 

CONTABILIDADE DE CUSTO 

 

Ementa: Contextualização da Contabilidade de Custos. Terminologia e 
propósitos de custos. Classificação e fluxo dos custos. Apuração do resultado. 
Alocação de custos. Departamentalização. Custeio baseado em atividades. 
 
Bibliografia Básica 

 MARTINS, Eliseu.  Contabilidade de Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

 BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de Custos e Formação 
de Preços. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012.    

 VICECONTI, Paulo; NEVES, SILVÉRIO das, Paulo Viceconti. 
Contabilidade de Custos. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 
Bibliografia Complementar 

 BEULKE, Rolando; José Bertó, Dalvio. Gestão de Custos. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  

 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de 
Custos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

 FREZATTI, Fabio Rocha; Welington Et al. Controle Gerencial: uma 
abordagem da contabilidade gerencial no contexto econômico, 
comportamental e sociológico. São Paulo: Atlas, 2009.  

 LEONE, George S.G. Curso de Contabilidade de Custos. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 

 SANTOS, José Luiz et al. Fundamentos de contabilidade de custos. 
1.ed. São Paulo: Atlas, 2006.   
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ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

Ementa: Critérios da análise das demonstrações. Análise horizontal e vertical. 
Indicadores da Situação Financeira. Indicadores da Gestão dos recursos. 
Indicadores de Rentabilidade. 
 
Bibliografia Básica 

 ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um 
enfoque econômico-financeiro (Livro-texto). 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2012.  

 MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: 
contabilidade empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013.  

 

Bibliografia Complementar 

 IUDÍCIBUS, Sergio. Análise de balanços. 10.ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 

 ReAC – Revista de Administração e Contabilidade da FAT. ISSN: 2177-
8426 Disponível em:<http://www.fat.edu.br/revistas/Index.php/reac>. 
Acesso em: 23 jan. 2012. 

 REIS, Arnaldo. Demonstrações contábeis. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009.  

 Revista Contabilidade & Finanças – USP. ISSN versão on line 1808-
057X Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid =1519-
7077&nrm=iso&lng=pt>. Acesso em: 23 jan. 2012. 

 RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e análise de balanços fácil. 11. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 

 SILVA, Alexandre Alcantara da. Estrutura, análise e interpretação 
das demonstrações contábeis. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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CONTABILIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA 

 

Ementa: Economia de impostos envolvendo o Planejamento tributário de 
tributos federais, estaduais e municipais. Contabilidade tributária: principais 
atividades e funções. Cumulatividade e não cumulatividade de tributos. 
Escrituração fiscal e contabilização de tributos diretos e indiretos. Folha de 
pagamento: critérios para cálculo e contabilização dos encargos sociais e 
provisão para férias e 13º. Salário. Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas: cálculo e contabilização. Livro de 
apuração do Lucro real (LALUR). Contribuição Social sobre o faturamento 
(COFINS) e Contribuição para o PIS: cálculo e contabilização. Aspectos 
Contábeis, Legais e Fiscais das reestruturações societárias – incorporação, 
fusão e Cisão de empresas. Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições (SIMPLES): cálculo e contabilização.  

 
Bibliografia Básica 

 BORGES, Humberto Bonavides; Planejamento tributário: IPI, ICMS, 
ISS e IR. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 15.ed. São 
Paulo: Atlas, 2015.  

 OLIVEIRA, Luís Martins et al. Manual de contabilidade tributária. 13. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

 BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento tributário: IPI, ICMS, 
ISS e IR. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 CHAVES, Francisco Coutinho; MUNIZ, Érica Gadelha. Contabilidade 
tributária na prática. São Paulo: Atlas, 2010.  

 CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento Tributário na Prática: 
Gestão Tributária Aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHI, Fábio Hiroshi; HIGUCHI, Celso Hiroyuki. 
Imposto de renda das empresas: interpretação e prática. 40. ed. 
São Paulo: IR publicações, 2015.  

 REIS, Luciano Gomes do; GALLO, Mauro Fernando; PEREIRA, Carlos 
Alberto. Manual de contabilização de tributos e contribuições 
sociais. São Paulo: Atlas, 2010. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO 
Estudo do Direito Tributário com apresentação de seus conceitos, fontes, 
princípios de interpretação, vigência e aplicação da legislação. Reflexões sobre 
os Princípios Constitucionais Tributários, com análise do Sistema Tributário 
vigente. Estudo sobre a obrigação tributária, suas definições, classificação, 
características, crédito tributário e administração tributária.  
 
Bibliografia Básica 

 FABRETTI, Láudio Camargo. Direito tributário para cursos de 
administração e ciências contábeis. São Paulo: Atlas, 2014.   

 HARADA, Kiyoski. Direito Financeiro e Tributário. 23 ed.. São Paulo: 
Atlas, 2014.  

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 35. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014.  

 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.   

 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005.  

 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 
22.ed. São Paulo: Malheiros, 2006.  

 ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributário. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
 

 

4º Semestre 
 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 

 

Ementa: Curto Prazo. Contabilidade Industrial, Processo Contábil de Empresas 
Industriais. Plano de Contas Especifico. Ajustes de Custo. Apuração de 
Resultado. Encerramento do Exercício. 
 
Bibliografia Básica 

 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

 MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 3. ed. São Paulo: 
Pearson, 2011. 
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 SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. Manual de Contabilidade 
de Custos. São Paulo: Atlas, 2014. 

 
Bibliografia Complementar 

 IUDICIBUS, Sergio de. Análise de balanços. 10.ed São Paulo: Atlas, 
2009. 

 MATARAZZO, Dante C.  Análise financeira de balanços. 7.ed São 
Paulo: Atlas, 2010.  

 MINERVINI, Nicola. O exportador: ferramentas para atuar com sucesso 
no mercado internacional. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.  

 SANTI FILHO, Armando de. Análise de balanços para controle 
gerencial. 5.ed São Paulo: Atlas, 2009. 

 REVISTA ELETRÔNICA DE CONTABILIDADE. Disponível em: 
<http://coralx. 
ufsm.br/revistacontabeis/index.php/revistacontabeis/about/editorialPolici
es#focusAndScope>. Acesso em: 24 jun. 2009.  

 

REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS 

 

Ementa: Legalização Institucionais das Empresas. Tipo Jurídico (Empresário) 
Preenchimento do Requerimento de Empresário, Declaração, Ato/Evento, Nome 
Empresarial, Endereço da Empresa, Capital, Código de Atividades Econômica 
(CNAE FISCAL), Data do Inicio das Atividades, Descrição do Objeto e 
Orientações e Procedimentos.  Tipo Jurídico (Sociedade Empresaria 
Ltda):Elementos do Contrato Social, Preâmbulo do Contrato Social, Clausula 
Obrigatória do Contrato Social, Capacidade para ser Sócio, Qualificação dos 
Sócios, Nome Empresarial, Objeto Social, Responsabilidade dos Sócios, 
Administração da Sociedade, Participação nos Lucros e Perdas, Visto de 
Advogado, Orientações e Procedimentos.  
 
Bibliografia Básica 

 GUGLIOTTI, Kristine Barci. Registros públicos, notários, registradores 
e protestos. São Paulo: Atlas, 2012.  

 LOUREIRO, Claudia Regina Magalhães; Loureiro Filho, Lair da Silva. 
Notas e registro públicos. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos. São Paulo: Método, 
2010.  

 
Bibliografia Complementar 

 AMOREIRA, Eymard. Normas processuais: Lei dos registros públicos. 2 
ed. Curitiba: Juruá, 2003  

 BRASIL. Registros públicos: lei 6.015/73. Brasília: Departamento Apoio 
Parlamentar, 2006.  
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das 
obrigações contratuais e extracontratuais 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, v.3.  

 SALLES, Venicio Antonio de Paula. Direito imobiliário registral. 3 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012  

 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 33.ed. São Paulo: 
Saraiva,2014, v.1.  

 VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil: teoria geral da obrigações e teoria 
geral dos contratos. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2014, v.2  

 
 

DIREITO EMPRESARIAL 

 

Ementa: Empresa, Empresário e Estabelecimento. Propriedade industrial. 
Registros empresariais. Concorrência. Classificação das sociedades. 
 
Bibliografia Básica 
 

 MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013.     

 MARTINS, Fran. Curso de Direito comercial. 37.ed. São Paulo: 
Forense, 2014.  

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito comercial de empresa. 11.ed.  
Estudo São Paulo: Saraiva, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

 COELHO, Fábio Ulhôa.  Manual de direito comercial: direito de 
empresa. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.   

 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 15. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014.  

 NEGRÃO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5. ed. São 
Paulo:  Saraiva, 2014.  

 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e 
recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas,2012. v. 3.  

 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 
4.ed. São Paulo: Atlas,2013. v. 2  
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CONTABILIDADE INDUSTRIAL 
 

Ementa: Processo Contábil de Empresas Industriais. Plano de Contas 
Especifico. Ajustes de Custo. Apuração de Resultado. Encerramento do 
Exercício. 
 

Bibliografia Básica 

 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

 MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 3. ed. São Paulo: 
Pearson, 2011. 

 SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. Manual de Contabilidade de 
Custos. São Paulo: Atlas, 2014. 

 
Bibliografia Complementar 

 COSTA, José Manoel da. Contabilidade industrial. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2009.  

 FRANCO, Hilário. Contabilidade Industrial. São Paulo: Atlas, 1982.  

 JACINTHO, Roque. Contabilidade Industrial. São Paulo: Atlas, 1987.  

 LEONE, George S.G. Curso de Contabilidade de Custos. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 

 MINERVINI, Nicola. O exportador: ferramentas para atuar com sucesso 
no mercado internacional. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006 

 REVISTA ELETRÔNICA DE CONTABILIDADE. Disponível em: 
<http://coralx. 
ufsm.br/revistacontabeis/index.php/revistacontabeis/about/editorialPolicie
s#focusAndScope>. Acesso em: 24 jun. 2009. 

 
 

 

ETICA, CULTURA E SOCIEDADE 

 
Ementa: A formação do pensamento ocidental. O homem e a sociedade. O 
homem enquanto produtor e produto da cultura. As relações étnico-raciais e a 
luta antirracista do movimento negro do Brasil. 
 
Bibliografia Básica 

 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12.ed. São Paulo: Ática, 2000.  

 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24.ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2011. 

 MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 
7.ed. Petropolis: Vozes, 2000.  
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Bibliografia Complementar 
 

 ARANHA, Maria Lucia Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 
introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2003.  

 BRASIL. Ministério da Educação. Plano nacional de implementação das 
diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico- 
raciais e para o ensino de história e cultura afro- brasileira e africana. 
Brasília: MEC, 2013.  

 LAPLANTINE, François. Aprender antropologia.  São Paulo: Brasiliense, 
2006.  

 MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São 
Paulo: Contexto, 2014.  

 PIOVESAN, Flávia; SOUZA, Douglas Martins de (Org.) Ordem Jurídica e 
Igualdade étnico-racial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  

 
 

5º Semestre 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Ementa: Relações Custo/Volume/Lucro. Decisões de Preço. Rentabilidade do 
Produto. Gerenciamento de Custo. Lucro e margem de contribuição. Ponto de 
Equilíbrio. 

 
Bibliografia Básica 

 CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de 
Custos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

 MARTINS, Eliseu.  Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

 VICECONTI, Paulo; NEVES, SILVÉRIO das, Paulo Viceconti. 
Contabilidade de Custos. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 

Bibliografia Complementar 

 ALVES, Revson Vasconcellos.Contabilidade gerencial. 1.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 

 BEULKE, Rolando; José Bertó, Dalvio. Gestão de Custos. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

 SANTOS, José Luiz et. al. Manual de Contabilidade de Custos. São 
Paulo: Atlas, 2015.  

 PADOVESE, Clovis Luis. Contabilidade gerencial. 7.ed. São Paulo: 
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Atlas, 2010. 
 

 

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS  

 

Ementa: Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Internacional. 
Mercado financeiro e de crédito. Mercado de Capitais. 
 
Bibliografia Básica 

 ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 12. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

 BRITO, Osias. Mercado financeiro: estrutura, produtos, serviços, 
riscos e controle gerencial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais: fundamentos e 
técnicas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

 CAMLOFFSKI, Rodrigo. Analise de Investimentos e viabilidade 
financeira da empresas. São Paulo: Atlas, 2014. 

 LEMES JUNIOR, Antonio Barbosa. Administração financeira: 
princípios, fundamentos e práticas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005.  

 ROSS, Stephen. Fundamentos de administração financeira 9. ed. 
McGraw-Hill, 2013.   

 ROSSETTI, José Paschoal. Governança corporativa: fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E CAPITAL INTELECTUAL 

 

Ementa: Administração de Recursos Humanos e Capital Intelectual. 
Administração de Recursos Humanos no Brasil: evolução histórica. 
Planejamento de Recursos Humanos. Principais políticas e práticas da área 
de Recursos Humanos. Recrutamento. Seleção de Pessoal. Plano de Cargos 
e Salários. Benefícios. As novas características e o perfil das pessoas na 
organização. As pessoas como agentes proativos e empreendedores. A visão 
da administração de recursos humanos na empresa e seus principais 
processos.  
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Bibliografia Básica 

 CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de 
Pessoal. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de Cargos e Salários: 
carreiras e remuneração.  16.ed.São Paulo: LTR, 2013 

 VERGARA Sylvia C. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2009.  
 

Bibliografia Complementar 

 CARVALHO, Antonio Vieira de. Administração de Recursos 
Humanos. São Paulo: Cengage Learning, 2011. V.1. 

 CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTO, L.P. Administração de 
Recursos Humanos. São Paulo: Cengage Learning, 2013. V.2. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de 
Pessoal. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 LIMONGI FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de Recursos Humanos. – 
PRH. São Paulo: Atlas ,2010.  

 LUSTRI, Denise. Cargos, carreiras e remuneração. 2.ed. São Paulo: 
FGV, 2011 

 
 

 
 

CONTABILIDADE PUBLICA 
 

Ementa: Mercado de trabalho, usuários, conceitos legais, campo de atuação, 
execução orçamentária e financeira, receitas e despesas públicas, plano de 
contas e sistemas da contabilidade pública, lançamentos usuais da 
Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
Bibliografia Básica 

 ANGÉLICO, João. Contabilidade pública. 8 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014.  

 TIMBO, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública. 13. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014.  
 

Bibliografia Complementar 

 BRASIL. Lei de responsabilidade fiscal: lei complementar n.101, de 4-
5-2000. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.  

 BRASIL. Legislação Federal. Contabilidade Governamental. Disponível 
em: http://www.stn.fazenda.gov.br, 2009.  
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 NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão pública: tributação e 
orçamento; lei de responsabilidade fiscal; tópicos em contabilidade 
pública; gestão pública no Brasil, de JK à Lula. São Paulo: 2006.  

 SILVA, Lino Martins. Contabilidade Governamental. 3. ed. São Paulo, 
Atlas 1997.  

 
 
 

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

Ementa: Conceitos de meio ambiente. Processos de redução de impacto 
ambiental. Legislação e Normas ambientais. Políticas Ambientais. Gestão 
ambiental no contexto das organizações. Percepções sociais sobre natureza e 
crise ambiental. O papel do profissional, da ciência e da tecnologia neste 
cenário. 
 
 Bibliografia Básica 

 BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e Meio Ambiente: as 
estratégias de mudança da Agenda 21. Petrópolis: Vozes, 1997. 

 DONAIRE, D. Gestão Ambiental na empresa. 2.ed. São Paulo: Atlas, 
1999.  

 VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade Ambiental ISO 14.000. Editora 
SENAC. São Paulo, 2002.  

 

Bibliografia Complementar 

 BARBIEIRI, José Carlos. Gestão ambiental na empresa: conceitos, 
modelos e instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2006.   

 DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e 
sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2010. 

 ROBLES, Antonio JR.; BONELLI, Valério Vitor.  Gestão da qualidade  
e do meio ambiente:enfoque econômico, financeiro e patrimonial. São 
Paulo: Atlas, 2010.  

 SEIFFERT, Mari Elizabete Bernadini. Gestão ambiental: instrumentos, 
esferas de ação e educação ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. 

 TAKESHY, Tachizawa. Gestão ambiental e responsabilidade social  
corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira.  
4.ed. São Paulo: Atlas, 2006 
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
 

Ementa: Introdução ao Direito do Trabalho; Processo Histórico do Direito do 
Trabalho; Aspectos Doutrinários Gerais do Direito do Trabalho; Direito 
Internacional do Trabalho; Direito Individual do Trabalho; Direito Coletivo do 
Trabalho.Globalização, Terceirização e Flexibilização do Contrato do Trabalho; 
Noções de Segurança e Medicina no Trabalho; Seguridade Social. Acidentes 
do Trabalho.  
 
Bibliografia Básica 
 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 30.ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do trabalho.  29.ed. São 
Paulo: Saraiva,2014. 

 HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 9.ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. 

 
Bibliografia Complementar 

 BRASIL. Segurança e medicina do trabalho: lei n.6514, de 22 de 
dezembro de 1977. São Paulo: Atlas, 2009.  

 BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. 2.ed. 

São Paulo: Quartier Latin, 2010.   
 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso Direito do Trabalho. 13.ed. São 

Paulo: Ltr, 2014.  
SUSSEKIND, Arnaldo.Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: 
LTR, 2005. V.1  

 VIANNA, João Ernesto Aragones. Curso de direito previdenciário. 
7.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
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6º Semestre 
 

ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

Ementa: Estrutura da administração Pública. O Orçamento Público. Processo 
Orçamentário. Estrutura Orçamentária. Receita e despesa Pública. Créditos 
adicionais. 
 

Bibliografia Básica 

 GIACOMONI, James. Orçamento público. 16.ed.  São Paulo: Atlas, 
2012.  

 KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 14.ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 

 TIMBO, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública. 13. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014.  

 

Bibliografia Complementar  

 BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento aplicado ao setor 
público: abordagem simples e objetiva.  2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

 CREPALDI, Silvio Aparecido. Orçamento público: planejamento, 
elaboração e controle. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 GIACOMONI, James. Orçamento público. 16. ed. São Paulo: 
Atlas,2012.  

 SOUZA, Acilon Batista de. Curso de administração financeira e 
orçamento: princípios e aplicações. São Paulo: Atlas, 2014.  

 SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque 
administrativo. São Paulo: Atlas, 1997.  

 
 

CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 

Ementa: Responsabilidade Social. Responsabilidade e Legislação ambiental. 
Empreendedorismo social. Aspectos da Contabilidade Social e Ambiental. 
Balanço Social. 
 
Bibliografia Básica 

 DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e 
um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma 
empresa. 30.ed. São Paulo: Cultura, 2006. 

 TENORIO, Fernando Guilherme (Org.) Responsabilidade social 
empresarial: teoria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 2006.  
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 TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Balanço social e relatório de 
sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar.  

 MELO NETO, Francisco Paulo de Responsabilidade social e 
cidadania empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.  

 IUDICIBUS, Sergio. Manual de contabilidade das sociedades por 
ações. São Paulo: Atlas, 2000.  

 TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Contabilidade e gestão 
ambiental:  atualizada de acordo com as leis n.11.638, de 28-12-2007, 
e 11.941, de 27-5-2009. São Paulo: Atlas, 2011. 

 PEREIRA, Adriana Camargo. Sustentabilidade, responsabilidade 
social e meio ambiente. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 VELLANI, Cassio Luiz. Contabilidade e responsabilidade social: 
integrando desempenho econômico, social e ecológico.São Paulo: 
Atlas,2011.  

 
 

CONTABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Ementa: Sistema Financeiro Nacional: Organização e funcionamento. As 
autoridades monetárias e sua evolução. Requisitos para criação de uma 
Instituição Financeira. Os negócios das Instituições Financeiras. Normas 
específicas emanadas do Banco Central. Plano de Contas das Instituições 
Financeiras. Operações de crédito. Contabilização e escrituração de 
operações financeiras. Análise das demonstrações contábeis das instituições 
financeiras. Acordo de Basiléia. 
 

Bibliografia Básica 

 FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade de instituições financeiras. 
São Paulo: Ferreira, 2013.                                                                           

 GOMES, AMARO L. Oliveira; NIYAMA, Jorge Katsumi. Contabilidade 
de instituições financeiras. 4.ed.São Paulo: Atlas, 2012. 

 RIBEIRO, Osni Moura. Demonstrações financeiras. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

 

Bibliografia Complementar  

 ASSAF NETO, Alexandre.  Mercado financeiro.  12. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 ALMEIDA, Jennifer Soares. Comunicação no mercado financeiro 
guia para relações com investidores. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais: fundamentos e 
técnicas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
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 SANTOS, Aldomar Guimarães. Contabilidade de instituições 
financeiras. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007. 

 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. Mercado de capitais. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  

 
 

ESTRUTURA E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Ementa: Estudo das Demonstrações Contábeis; Processo de análise, 
objetivos da análise das Demonstrações Contábeis, análise financeira, análise 
econômica, análise administrativa das demonstrações contábeis, índices, 
coeficientes e indicadores, prazos médios, necessidade de capital de giro e 
fluxos de recursos e aplicações; relatório de análise.  
 
 

Bibliografia Básica 

 ASSAF, Neto Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços.; um 
enfoque econômico. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 16. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  

 MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: abordagem 
básica e gerencial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

Bibliografia Complementar  

 GELBCKE, Ernesto Rubens; INDICIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. 
Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as 
sociedades.2.ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

 IUDICIBUS, Sérgio de. Análise de Balanço. 10.ed. São Paulo: Atlas. 
2009.  

 MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: 
contabilidade empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 NEVES, Silverio das. Contabilidade Avançada e Análise das 
Demonstrações Financeiras. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

 

Ementa: Elementos fundamentais de um sistema de informação. Aplicação da 
tecnologia da informação. Redesenho de processos organizacionais. A 
globalização do comércio e a ascensão das economias da informação. 
Utilização do Sistema de Informação para criar vantagens competitivas. 
Administração da Empresa Digital. Sistemas de Informação nas Empresas. 
 
Bibliografia Básica 

 BATISTA, Emerson de O. Sistemas de informação: uso consciente na 
tecnologia para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 O BRIEN, James A Sistemas de informação e as decisões 
gerenciais na era da internet. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 LAUDON, J. P. e LAUDON, K. C. Sistemas de informação gerenciais: 
administrando a empresa digital. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.  

 
Bibliografia Complementar  

 BIO, Sérgio R. Sistemas de Informação: um enfoque gerencial. São 
Paulo: Atlas, 1985.  

 CASSARRO, A. C. Sistemas de informação para tomada de 
decisões. 3.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Lerning, 2003.  

 FONTES, Edílson. Segurança da informação: o usuário faz a 
diferença. São Paulo: Saraiva, 2006.   

 MAÑAS, Antonio Vico. Administração de sistemas de informação. 
São Paulo: Erica, 1999.   

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações 
gerenciais: estratégias, táticas e operacionais.  6.ed. São Paulo: Atlas, 
1999.  

 
 

LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL I 

 

Ementa: Procedimentos de abertura de empresa; Controles Internos; 
Elaboração do Plano de Contas; Contabilização no sistema de informação 
contábil; Certificados Digitais (Segurança da Informação), NFe, SPED, 
Conectividade Social. 
 

Bibliografia Básica 

 ALVES, Revson Vasconcellos.Contabilidade gerencial. 1.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 

 MARTINS, Eliseu.  Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
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 NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo V. Contabilidade 
básica. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

 ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um 
enfoque econômico-financeiro (Livro-texto). 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2012.  

 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404 consol.htm>. Acesso 
em: 08 fev. 2009. 

 BRASIL. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga 
dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande 
porte disposições relativas à elaboração e divulgação de 
demonstrações financeiras. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11638. 
htm>. Acesso em:  08 fev. 2009. 

 IUDICIBUS, Sergio. Manual de contabilidade das sociedades por 
ações. São Paulo: Atlas, 2000.  

 PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade gerencial: um enfoque em 
sistema de informação contábil.  7.ed. São Paulo: Atlas,2010. 

  
 

7º Semestre 
 

CONTABILIDADE AVANÇADA 

 

Ementa: Estudo e desenvolvimento das modernas técnicas contábeis – 
registros, controle e avaliação dos fatos contábeis e administrativos não 
abordados em outras disciplinas da grade curricular. Abordagem de assuntos 
específicos, como: Ativo imobilizado, Reavaliação de Bens, Equivalência 
Patrimonial, Patrimônio Liquido, Cisão, Fusão, Incorporação, Matriz, Filais, 
Partes Beneficiárias, Consolidação de Demonstrações Financeiras entre 
outros. Fundamentos da Contabilidade Internacional. 
 

Bibliografia Básica 

 FERNANDES, Luciane. Fundamentos de Conversão de 
demonstrações contábeis: São Paulo: Atlas, 2006.  

 SANTOS, Ariovaldo dos. Demonstração do valor adicionado: como 
elaborar e analisar a DVA. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007 

 YAMAMOTO, Marina Mitiyo. Aprendendo contabilidade em moeda 
constante. São Paulo: Atlas, 1994.  
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Bibliografia Complementar 

 ALMEIDA, Marcelo C. Contabilidade avançada: aspectos societários e 
tributários. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as 
sociedades por ações. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404 consol.htm>. Acesso 
em: 08 fev. 2009. 

 BRASIL. Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação 
do Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, bem como da 
contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9249.htm>. 
Acesso em: 08 fevereiro 2009. 

 BRASIL. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga 
dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da lei no 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande 
porte disposições relativas à elaboração e divulgação de 
demonstrações financeiras. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/Lei/L11638.htm>.  Acesso em: 08 fev. 2009.                                 

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade avançada. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
 

 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

 

Ementa: Aspectos Introdutórios do Orçamento Empresarial. As Peças 
Orçamentárias. Integração das Peças Orçamentárias. Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Resultado do exercício Projetados. Medidas de 
desempenho. 
 
Bibliografia Básica 

 BRITO, Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 MATIAS, Alberto Borges. Orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 
2011.  

 SÁ, Carlos Alexandre. Orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 
2014. 

 

Bibliografia Complementar 

 CARDOSO, Ruy Lopes. Orçamento empresarial. 2.ed. São Paulo: 
Atlas, 2014.  
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 IUDICIBUS, Sérgio de. Análise de Balanço. 10.ed. São Paulo: Atlas. 
2009.  

 MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: 
contabilidade empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 NEVES, Silverio das. Contabilidade Avançada e Análise das 
Demonstrações Financeiras. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013.  

 PADOVESE, Clovis. Orçamento empresarial. São Paulo: Pearson 
Education, 2012.  

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS 

 
Ementa: Abordar temas relevantes e atuais relacionados com a contabilidade 
e finanças.  
 
Bibliografia Básica 
A Bibliografia Básica da disciplina será de acordo com os temas a serem 
tratados. 
 
Bibliografia Complementar 
A Bibliografia Complementar da disciplina será de acordo com os temas a 
serem tratados.  
 
 

CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Ementa: Princípios Fundamentais de Contabilidade (revisão); regimes de 
construção. Incorporação imobiliária. Obra por empreitada. Obra por 
administração. Plano de Contas. Escrituração de operações típicas e 
elaboração das Demonstrações Contábeis. Aspectos tributários inerentes às 
atividades imobiliárias 
 
Bibliografia Básica 

 SCHERRER, Alberto Manoel. Contabilidade imobiliária. 4. ed..São 
Paulo: Atlas, 2015.  

 SANTOS, Cleonimo dos. Contabilidade na atividade imobiliária. São 
Paulo: IOB, 2005. 

 COSTA, Magnus Amaral da.Contabilidade da construção civil e 
atividade imobiliária. 2.ed.São Paulo: Atlas, 2005.  
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Bibliografia Complementar 
BRASIL. Lei 4.864. Brasília: 1965.  
BRASIL. Lei 4.591. Brasília: 1964.  
___. Decreto nº 1598. Brasília: 1977.  
___. Decreto nº 3.000. Brasília: 1999.  
___. Instrução Normativa nº 084.. Brasília: 1979.  
___. Instrução Normativa nº 067.. Brasília: 1988.  
___. Instrução Normativa nº 100.. 2003:  
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10.. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 
 

GESTÃO DE ESTOQUES E LOGÍSTICA 

 
Ementa: Administração da Produção; Projeto em Gestão da Produção em 
Produtos e Serviços; Projeto da Rede de Operações Produtivas; Gestão de 
Estoques; Gestão da Capacidade; Características das Operações em 
Serviços; Integração das Operações Logísticas; Recursos Logísticos; 
Gerenciamento da Logística Empresarial; Logística; Reversa.  
 
Bibliografia Básica 

 BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de 
abastecimento. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 BALLOU, R. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 1993.  

 DIAS, Marco Aurélio.  Administração de materiais: uma abordagem 
logística. São Paulo: Atlas, 2010.  

 
Bibliografia Complementar 

 ARNORD, J.R. Tony. Administração de materiais: São Paulo: Atlas, 
1999. 

 BAILY, Peter. Compras: princípios e administração. São Paulo: Atlas, 
2009.  

 BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 
2010.  

 FIGUEIREDO, Kleber Fossati (Org). Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2009.  

 FLEURY, Paulo Fernando (Org). Logística empresarial. São Paulo: 
Atlas, 2009.  
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LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL II 

 
Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis; Procedimentos Práticos na 
área de Auditoria; Casos Práticos de Perícia Contábil. 
 
Bibliografia Básica 

 ALBERTO, Valder Luiz. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2012.                                 

 MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: 
contabilidade empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 HOOG, Wilson Alberto Zappa; CARLIN, Everson Luiz redá. Manual de 
auditoria contábil das sociedades empresáriais: de acordo com o 
novo código civil - Lei 10.406/2002. 2. ed. revista e atualizada. Curitiba: 
Juruá, 2007.  

 
Bibliografia Complementar 

 ALBERTO, Valder Luiz. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2012.                                 

 DALVI, Fernando; DALVI, Luciano. Cálculos tributários: tributos 
federais, estaduais e municipais. Leme: J. H. Mizuno, 2009. 

 HANLON, Tim O'. Auditoria da qualidade: com base na ISO 
9001:2000 conformidade agregando valor. São Paulo: Saraiva, 2009 

 NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada e análises das 
demonstrações financeiras. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 OLIVEIRA, Aristeu. Cálculos trabalhistas. 26.ed. São Paulo: Atlas, 
2014.               

 REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, 
Roberta Carvalho de.Contabilidade tributária: entendendo a lógica 
dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das empresas.São 
Paulo: Atlas,2013.  

 
 
 

8º Semestre 
 

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL 

 

Ementa: Conceitos Básicos de Auditoria; Normas Técnicas e Profissionais de 
Auditoria (NBC-TA, NBC-TI, NBC-PA e NBC-PI); Planejamento de Auditoria; 
Seleção da Amostra e Avaliação de Risco; Controle Interno; Papéis de 
Trabalho; Pareceres de Auditoria; Auditoria das Contas Patrimoniais; Auditoria 
das Contas de Resultado; Relatórios de Auditoria; Revisão pelos Pares.  
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Bibliografia Básica 

 ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e 
completo. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 CREPALDI, Silvio Ap.  Auditoria Contábil. 9.ed. São Paulo: Atlas, 
2013.  

 PEREIRA, Alexandre Demetrius. Auditoria das Demonstrações 
Contábeis: Uma Abordagem Jurídica e Contábil. 2. ed. São Paulo, 
Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar  

 DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de processos 
organizacionais: teoria, finalidade, metodologia de trabalho e 
resultados esperados. São Paulo: Atlas, 2008.  

 FRANCO, Hilário. Auditoria Contábil. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 HANLON, Tim O'. Auditoria da qualidade: com base na ISO 
9001:2000 conformidade agregando valor. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 RIBEIRO, Osni Moura. Auditoria fácil.São Paulo: Saraiva, 2015  

 RODRIGUES, Claudio M. Cordeiro. Auditoria Interna operacional.São 
Paulo: Atlas, 2013.  

 
 

NOÇÕES ATUÁRIAS 

 
Ementa:  
Conceitos de Atuária. Seguros. Mercado de capitalização. Cálculo Atuarial. 
Previdência no Brasil. Gestão dos Planos de Benefícios. Plano de custeio. 
Gerência de Riscos em Companhias de Seguro. Reserva Matemática. 
 
Bibliografia Básica 

 CHAN, Betty Lilian; SILVA, Fabiana Lopes. Fundamentos da 
previdência complementar: da atuária a contabilidade. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.                                                                         
CORDEIRO, Antonio Filho. Cálculo atuarial aplicado. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014 

 SOUZA, S. Seguros: contabilidade, atuária e auditoria. 2.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 

 
Bibliografia Complementar  

 AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Seguros, matemática atuarial e 
financeira. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 FIPECAFI. Fundamentos da previdência complementar. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
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 FONTOURA, Fernando Batista Bandeira da. Gestão de custos: uma 
visão integradora e prática dos métodos de custeio. São Paulo: Atlas, 
2013.  

 SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos de métodos 
quantitativos: aplicados em administração, economia e 
contabilidade atuária. São Paulo:  Saraiva, 2011.  

 ZARZANA, Dávio Antonio Prado. O país dos impostos. 1. ed. São 
Paulo:  Saraiva,2010.  

 
 

CONTROLADORIA 

 
Ementa: Controladoria Financeira e Orçamentária. Planejamento e Controle 
de Custos. Ferramentas de Gestão. Avaliação de desempenho. 
 
Bibliografia Básica 

 GARCIA, Alexandre. Introdução à Controladoria. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

 NASCIMENTO, Auster M. Controladoria. Um enfoque na eficácia 
organizacional. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional: 
conceitos, estrutura, aplicação.3.ed. São Paulo: Cengage, 2012. 

 
 
Bibliografia Complementar 

 GONÇALVES, Rosana C. M. Grillo; RICCIO, Edson Luiz. Sistemas de 
informação: ênfase em controladoria e contabilidade. São Paulo: Atlas, 
2009. 

 MOSIMANN, Clara Pellegrinello; FISCH, Silvio. Controladoria: seu 
papel na administração de empresas. 2. ed. 6. tir. São Paulo: Atlas, 
1999.  

 NASCIMENTO, Auster Moreira; Reginato, Luciane (Orgs.). 
Controladoria: um enfoque na eficácia organizacional. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 

 SANTOS, Carlos Roberto et al. Controladoria Estratégica. São Paulo: 
Atlas, 2014.  

 SANTOS, José Luiz dos et al. Manual de Controladoria. São Paulo: 
Atlas, 2014.  
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LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL III 

 
Ementa: Conciliação das contas e acertos; Emissão dos livros diário e razão; 
Elaboração do Balanço e Demonstração de Resultado; Elaborar Declarações 
e Demonstrativos exigidos pela Receita Federal 
 
Bibliografia Básica 

 ANDRADE FILHO, Edmar de Oliveira. Imposto de rendas das 
empresas. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 HIGUCH, Hiromi. Imposto de rendas das empresas.40.ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

 PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luis Martins de; 
GOMES, Marliete Bezerra; CHIEREGATO, Renato. Manual de 
contabilidade tributária :textos e testes com as respostas. 13.ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 

 
Bibliografia Complementar 

 BRASIL. Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação 
do Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, bem como da 
contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9249.htm>. 
Acesso em: 08 fev.  2009. 

 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Oficio - Circular nº. 1, de 
25 de fefeveiro de 2005. Orienta sobre a elaboração de informações 
contábeis pelas companhias abertas. Disponível em:< http://www.cvm. 
gov.br/port/snc/ OF_CIRC_CVM_SNC_SEP_01_2005.pdf>.  Acesso 
em: 08 fev. 2009. 

 BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento Tributário: IPI, ICMS, 
ISS e IR. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 FIPECAFI. Manual de contabilidade societária. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013.   

 HURT, Robert L. Sistemas de informações contábeis: conceitos 
básicos e temas atuais. Porto Alegre: Grupo A, 2014. 

 OLIVEIRA, Gustavo Pedro. Contabilidade tributária. 4.ed. São 
Paulo:Saraiva, 2013.       
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PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS 

 
Ementa: Conceitos e tipos de planejamento (estratégico, tático e operacional). 
Atitudes frente ao planejamento. Metodologias a serem utilizadas. Análise 
externa da empresa. Estabelecimento da missão e das áreas de atuação da 
empresa. Análise e desenvolvimento de novos negócios. Conceito, Objetivos e 
tipos de orçamento. Orçamento de produção, orçamento de vendas e de 
despesas operacionais. Orçamento de caixa, planejamento e controle de 
resultados e sistema contábil, controles orçamentários. Demonstrações 
contábeis projetadas. Análise dos resultados orçados X realizados. 
 
Bibliografia Básica 

 BRITO, Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 MATIAS, Alberto Borges. Orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 
2011.  

 SÁ, Carlos Alexandre. Orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 
2014. 

 
Bibliografia Complementar 

 

 MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: 
contabilidade empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada e análises das 
demonstrações financeiras. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho R. Planejamento Estratégico: conceitos, 
metodologias e práticas. 22.ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013.  

 PADOVESE, Clovis. Orçamento empresarial. São Paulo: Pearson 
Education, 2012.  

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Ementa: O Estágio Supervisionado será conforme orientação do docente 
responsável pela disciplina, observando o regulamento do estágio 
supervisionado. 
 
Bibliografia Básica 
A Bibliografia Básica da disciplina será de acordo com os temas a serem 
tratados. 
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Bibliografia Complementar 
A Bibliografia Complementar da disciplina será de acordo com os temas a 
serem tratados.  
 
 

OPTATIVAS 
 

LIBRAS  

 
Ementa: Libras - Aquisição de repertório lexical em LIBRAS. A importância da 
expressão facial e corporal na produção do discurso em LIBRAS.  Memória 
visual e a habilidade de produzir rítmos e formas apropriadas para a 
expressão em LIBRAS. Estratégias de  aquisição e reprodução de  sinais. 
Gramática da Língua Brasileira de Sinais. 
 
Bibliografia Básica 

 QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos 
lingüísticos. São Paulo: Artmed, 2009.  

 ______. Educação de surdos. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

 FELIPE, Tânia Monteiro, Myrna S. Libras em Contexto: curso Básico. 
Brasília, 2009.  

 
Bibliografia Complementar 

 ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & Inclusão educacional. Rio de 
Janeiro: Arara Azul, 2010.   

 CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário 
Enciclopédico Ilustrado Triligue da Língua de Sinais Brasileira. São 
Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2001. V 1. 

 CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário 
Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais Brasileira. 
São Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2001. v 2.   

 QUADROS, Ronice Muller de.  Educação de surdos III. Rio de Janeiro: 
Artes Arara Azul, 2008.  

 SILVA, Ivani Rodrigues, KAUCHAKJE, Samira, GESUELI, Zilda. 
Cidadania, surdez e linguagem: desafios e realidades. São Paulo: 
Plexus, 2003.     
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AGRONEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
Ementa: Agricultura, administração rural moderna, definição de agrobusiness, 
desafios do livre mercado, características básicas do agrobusiness, cadeia de 
produção agroindustrial, comercialização de produtos, comodities, produtos 
agroindustriais, políticas agrícolas, mercado doméstico e mercado 
internacional. 
 
Bibliografia Básica 

 CREPALDI, Sílvio Aparecido. Contabilidade Rural. 7.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  

 MARION, José Carlos. Contabilidade da Pecuária. 10.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  

 MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 14. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 

 
Bibliografia Complementar  

 ADRIANO, Sergio (Coord). Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 
2013 

 ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócios. 4.ed.São 
Paulo: Atlas, 2013.  

 GARCIA, Edino. Contabilidade Rural. São Paulo: IOB, 2012 

 MARION, José Carlos. Contabilidade da Pecuária. 10.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  

 PEREIRA, Lutero. Agronegócio. Curitiba: Jurua, 2014. 
 

 

3.6  Conteúdos Currículares 

 

Os conteúdos curriculares implantados no curso de Bacharelado 

Em CIÊNCIAS CONTÁBEIS busca possibilitar, de maneira excelente, o 

desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas 

horárias (em horas) e adequação da bibliografia. Integra este tópico do PPC o 

Anexo I, com todos os planos de ensino das disciplinas do curso. 
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Os conteúdos curriculares foram agrupados em disciplinas que 

compõem a estrutura curricular do curso. Todos os conteúdos de cada 

disciplina da estrutura curricular foram cadastrados no SISCON do curso e 

foram classificadas em: disciplinas institucionais, disciplinas da área e 

disciplinas do curso (profissionalizantes). 

 

Conjunto de Disciplinas Optativas: 

Além dos conteúdos obrigatórios, o PPC contará, ainda, com 

temas específicos, de natureza interdisciplinar, constituído pelas disciplinas 

optativas, que podem ser de formação fundamental ou profissional. São elas: 

 

Disciplinas Optativas C/H 

Libras 36 

Agronegócios e Desenvolvimento Sustentável  36 

 

Disciplinas de acordo com os Eixos de Formação: 

 

Fundamental: 

 

 

 

 

 

Disciplinas C/H 

Fundamentos de Economia 36 

Ética Geral e Profissional  36 

Análise e Produção Textual 72 

Matemática Básica 72 

Fundamentos das Ciências Sociais 36 

Estatística Aplicada a Negócios 72 

Indivíduo e Subjetividade nas Organizações 36 

Noções de Direito 72 

Metodologia da Pesquisa  36 

Matemática Financeira 72 

Estrutura Organizacional 36 

Direito Tributário 72 

Ética, Cultura e Sociedade   72 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade 36 

Subtotal Obrigatório 756 
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Profissional: 

Disciplinas C/H 

Introdução a Contabilidade   72 

Fundamentos da Administração 36 

Teoria da Contabilidade  36 

Contabilidade Comercial 72 

Contabilidade de Custos 72 

Análise das Demonstrações Contábeis I 72 

Contabilidade Fiscal e Tributária 72 

Administração Financeira e Orçamentária  72 

Registro Público de Empresas 72 

Direito Empresarial 72 

Contabilidade Industrial 72 

Contabilidade Gerencial 72 

Mercado Financeiro e de Capitais 72 

Administração de Recursos Humanos e Capital 
Intelectual 

36 

Contabilidade Publica 72 

Legislação Trabalhista e Previdenciária  72 

Orçamento Publico 72 

Contabilidade Social e Ambiental 36 

Contabilidade de Instituições Financeiras 72 

Estrutura e Demonstrações Contábeis 72 

Sistemas de Informação Gerencial 36 

Contabilidade Avançada 72 

Orçamento Empresarial 72 

Tópicos Especiais  36 

Contabilidade Imobiliária e Construção Civil 72 

Gestão de Estoques e Logística 72 

Auditoria e Perícia Contábil 72 

Noções Atuárias 72 

Controladoria 72 

Planejamento e Gestão Estratégica de Negócios 72 

Subtotal Obrigatório  1944 
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Prático 

Disciplinas C/H 

Laboratório de Prática Contábil I 72 

Laboratório de Prática Contábil II 36 

Laboratório de Prática Contábil III 36 

Estágio Supervisionado 72 

Subtotal Obrigatório 216 

 
 

 

3.7  Metodologia 
 

As atividades pedagógicas buscam apresentar uma excelente 

coerência com a metodologia implantada.  

Nos discursos sobre educação parece sempre haver um 

consenso que a educação visa fundamentalmente a preparação para o 

exercício da cidadania, cabendo ao curso formar acadêmicos em 

conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, ética, formas de pensar em atuar 

na sociedade através de uma aprendizagem significativa. 

A FACULDADE CATUAÍ possui um consenso que não há mais 

espaço somente para concepções pedagógicas tradicionais, o currículo está 

organizado por um conjunto de disciplinas interligadas onde os conteúdos 

apoiam-se numa organização flexível, num esforço de romper o caminho linear 

com foco em ensinar e aprender com significado que implica em interações 

com caminhos diversos, percepção das diferenças, na busca constante de 

todos os envolvidos na ação de conhecer. 

O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS está refletindo sobre todas 

as mudanças que se fazem necessárias para que passe da intenção à ação de 

tornar o curso mais humano, mais justo e mais acolhedor para quem nele 

busca formação cidadã. Na realidade todas as ações são no sentido de romper 

com as perspectivas puramente tradicionais para perspectivas mais 
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humanistas, tendo o conhecimento como instrumento de transformação social, 

onde professor e aluno interagem no processo de ensino-aprendizagem.  

O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS desenvolve em todas as 

suas disciplinas a ideia de que o projeto pedagógico não deve ficar no nível 

filosófico de uma espécie de ideário, ainda que contemplando princípios 

andragógicos e, nem em nível sociológico de contemplação de um diagnóstico. 

Buscou em suas ações resgatar nos educadores o valor do planejamento, da 

busca de novas metodologias, mais atualizadas e mais condizentes com o 

perfil do ingresso na atualidade. 

A função do projeto pedagógico, portanto, tem sido de ajudar 

a resolver problemas, utilizar os conhecimentos adquiridos na prática e, 

portanto, uma metodologia de trabalho que possibilita a ação de todos os 

envolvidos no curso, buscando em cada disciplina ofertada, decifrar as 

competências necessárias para que se alcance as competências e, 

consequentemente, o perfil do egresso desejado do curso. 

 
3.8  Estágio Supervisionado Curricular 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS:  DCN Resolução CNE/CES Nº 10 de 

16 de dezembro de 2004. 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular, 

direcionado para a consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 

inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados 

superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas 

diferentes modalidades de operacionalização. 

 

3.9  Atividades Acadêmicas Complementares 

 

As atividades complementares ao ensino - AAC implantadas no 

curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS estão regulamentadas e institucionalizadas, 

buscando considerar de maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, 
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os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de 

aproveitamento.  

O REGULAMENTO das AAC do curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS esta disponível para consulta na IES. O referido regulamento está 

Institucionalizado pela Resolução do COSUP nº 002/2012, que fixa novas 

normas e procedimentos para o cumprimento das Atividades Acadêmicas 

Complementares dos Cursos de Graduação da Faculdade Catuai, sendo de 

conhecimento da comunidade acadêmica.  

O curso de Bacharelado em CIÊNCIAS CONTÁBEIS da 

Faculdade Catuaí, considerando a instituição das ACE como parte integrante 

do currículo do curso, normatizado pelas DCNs Resolução CNE/CES Nº 10 de 

16 de dezembro de 2004 no Artigo 08  e Parágrafo Único possibilitando ao 

aluno o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimento e 

competências, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a 

prática de estudos  e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade.  

 
CARGA HORÁRIA 

As ACE possuem uma CARGA HORÁRIA de 120 (cento e 

vinte) horas na estrutura curricular do curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 

 

3.10  Trabalho de Conclusão de Curso 
 

DCN -  Resolução CNE/CES Nº 10 de 16 de dezembro de 

2004. 

Art. 9º O trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um 

componente curricular opcional da instituição, que se o adotar, poderá ser 

desenvolvido na modalidade de monografia. 

O Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuaí 

optou pela não inserção do TCC em seu projeto pedagógico. 
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3.11 Apoio ao Discente 

 

3.11.1 Mecanismos de Nivelamento  

 

A FACULDADE CATUAÍ possui programas oficiais de 

nivelamento. Várias propostas estão em estudos e alguns mecanismos para 

recuperar as deficiências dos alunos já ocorrem na prática, como, por exemplo, 

grupos de estudos entre os alunos, minicursos em áreas específicas de cada 

curso de graduação, curso contínuo de Português Instrumental e oferta de 

disciplinas optativas. Foi implantado um Laboratório de Múltiplas Linguagens, 

em que são oferecidas disciplinas de apoio ao discente na área de Língua 

Portuguesa, Informática Básica, Inglês, e Matemática. 

A IES  possui diferentes formas de atendimento ao aluno: 

• Divulgação contínua aos discentes dos horários de 

Coordenação do Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios etc;  

• Calendário Acadêmico disponibilizado na página do aluno, no 

início de cada semestre, com todas as informações acadêmicas da Instituição, 

como: calendário de provas, processo de faltas, dias letivos, recessos e demais 

serviços da Unidade.  

A Instituição conta com um corpo de profissionais disponível 

para o atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando sanar 

dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em uma sala 

específica para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um 

Coordenador para cada curso existente, que fica à disposição dos estudantes e 

professores para o atendimento em relação à operacionalidade do curso e às 

questões acadêmico-pedagógicas.  

 A Instituição promove a organização e a divulgação de 

atividades extracurriculares constantes e diversificadas, como seminários, 

congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos 

oferecidos com o intuito de Acompanhamento Psicopedagógico.  
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3.11.2 Núcleo de Apoio ao Discente (NAAD)  

 

O Núcleo de Apoio e Atendimento ao Discente (NAAD) tem por 

finalidade o atendimento ao estudante, fazendo interface com os Cursos no 

desenvolvimento de ações integradas de apoio. O NAAD atua no ensino 

desenvolvendo programas com alunos, professores e coordenadores, visando 

a dinâmica do processo ensino-aprendizagem, a formação global e a 

realização profissional e pessoal do aluno, facilitando dessa forma a integração 

à vida acadêmica e social. Através de  feedback, entre as necessidades do 

aluno e as possibilidades da IES, é proporcionado, por meio do planejamento, 

a expansão dos programas de acompanhamento que visem a adaptação e a 

permanência do aluno na Instituição.  

O NAAD tem por finalidade: O Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico ( NAP) tem por finalidade apoiar os docentes em sua 

qualificação didático-pedagógica, tendo em vista a otimização do ensino 

desenvolvido pela faculdade no cumprimento de sua missão e das visões dela 

decorrentes,  assessorar e atender os discentes em suas dificuldades no 

processo de aprendizagem e de relacionamento pessoal e interpessoal, e 

prestar apoio e assessoria à instituição no desenvolvimento de programas que 

visem a formação do aluno 

O NAAD tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras 

que venham a ser definidas pelo COSUP:  

- Analisar semestralmente os resultados da Avaliação do 

Processo Acadêmico dos Cursos que compreende a Avaliação do 

Desempenho Docente e das Disciplinas e Autoavaliação do aluno, detectando 

fragilidades a serem corrigidas e potencialidades a serem reforçadas; 

- Analisar semestralmente os dados estatísticos referentes ao 

rendimento escolar dos alunos (aproveitamento e frequência), nos diferentes 

componentes das estruturas curriculares de todos os cursos; 
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- Analisar semestralmente os dados referentes à 

movimentação escolar do alunado dos cursos, tais como: transferências, 

cancelamentos e trancamentos; 

- Elaborar o Plano de Ação Semestral do NAP, com base no 

diagnóstico resultante das análises referidas anteriormente e no Programa 

Institucional de Apoio ao Corpo Docente e Discente, e submetê-lo à aprovação 

da Direção, da Assessoria Acadêmica e das Coordenações dos Cursos; 

- Realizar reuniões com as coordenações dos cursos, tendo em 

vista a análise dos resultados da Avaliação do Processo Acadêmico dos 

Cursos, para levantamento de alternativas de solução para as fragilidades 

detectadas e as possibilidades de apoio do NAP; 

- Desenvolver as ações previstas no Plano Semestral do NAP; 

- Elaborar Relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo 

NAP. 

 

3.11.3 Ouvidoria 

 

A Faculdade Catuai possui o setor de Ouvidoria que 

desempenha papel de mediador entre a comunidade acadêmica, administração 

da instituição e comunidade externa. A ouvidoria estabelece diálogos para 

atuar na melhoria dos serviços prestados, bem como estimular o aluno a ser 

agente de mudança no ambiente em que atua, desenvolvendo assim a 

cidadania acadêmica. 

O atendimento funciona por email, em formulário próprio da 

Ouvidoria e atendimento personalizado por meio de ouvidores no espaço 

destinado na Faculdade. Os profissionais estão submetidos ao Código de 

Ética, que estabelece padrões esperados quanto às práticas referendadas pela 

respectiva categoria profissional e pela sociedade. Dentre estes princípios está 

a necessidade de sigilo dos fatos e/ou dados que possam expor pessoas que 

procuram o setor. 
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Para realização do seu trabalho o Ouvidor se apresenta como 

um crítico interno ao ter acesso aos problemas do cotidiano institucional, a 

partir das demandas que lhes são encaminhadas de reclamação, denúncia, 

informação, orientação, sugestão e elogio apresentando soluções, contando 

com o envolvimento dos setores.  

O sistema de Ouvidoria beneficia alunos, professores, 

profissionais técnico-administrativos e comunidade externa, uma vez que a 

partir da formulação de propostas, problemas e soluções os procedimentos são 

dinamizados e promovem o avanço da instituição. 

  

3.11.4  Organização estudantil (espaço para participação e convivência 

estudantil) 

Em 05 de julho de 2002, foi fundado o Diretório Acadêmico da 

FACULDADE CATUAÍ, entidade reconhecida como de Utilidade Pública 

Municipal e de Utilidade Pública Estadual. Em seu estatuto social, o Diretório 

Acadêmico, em seu artigo 2º, tem por objetivos: 

a) congregar, defender e representar os interesses comuns dos 

estudantes que exerçam atividade acadêmica na FACULDADE CATUAÍ 

empenhando-se no fortalecimento da classe estudantil; 

b) representar e defender os estudantes em todos os seus 

interesses comuns, a fim de lhes possibilitar maior proteção e valorização do 

ensino prestado possibilitando melhor qualificação para o mercado profissional; 

c) colaborar com os órgãos da administração da Faculdade, na 

elaboração, implantação, proteção e execução de programas relacionados com 

o desenvolvimento estudantil da Faculdade Catuaí, e ajudando na organização 

de eventos relacionados com a classe estudantil; 

d) promover e organizar conferências, palestras e cursos sobre 

assuntos de interesse dos estudantes; 

e) promover a defesa dos direitos acadêmicos relacionados à 

faculdade; 
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f) participar ativamente das discussões relacionadas à política 

pedagógica e interesses da atividade estudantil, junto aos órgãos da 

administração da Faculdade Catuaí. 

Além do apoio ao Diretório Acadêmico, a instituição tem um 

projeto de extensão cujo tema é a participação de alunos da Faculdade Catuaí 

em atividades esportivas de maneira formal e institucionalizada. Em 2004, a 

Fundação de Esportes de Londrina promoveu os Jogos Universitários e a 

Instituição efetivou sua participação em várias modalidades: futsal masculino, 

futebol suíço, tênis masculino e futsal feminino. Ao final dos jogos, a equipe de 

futsal feminino da Faculdade Catuaí conquistou o 1º. lugar. A partir daí, diante 

do interesse das alunas, a Instituição passou a conceder uma contribuição 

mensal na forma de meia-bolsa de estudo para que as alunas tivessem um 

incentivo a mais e pudessem formar uma equipe competitiva. 

 

3.11.5  Acompanhamento de Egresso 

 

A FACULDADE CATUAÍ, a partir de 2006, realiza 

acompanhamento dos alunos egressos por intermédio do serviço de mala 

direta, da própria home page da Faculdade Catuaí que permite que sejam 

feitos contatos com ex-alunos, de correspondências por correio regular ou via 

Internet com o intuito de informar sobre os eventos promovidos pela instituição 

e também de ter um retorno quanto uma possível avaliação sobre a formação 

que receberam na Faculdade Catuaí. 

Há ainda um projeto em estudo na Instituição para que os 

egressos possam voltar ao convívio escolar em forma de participação em 

Encontro de Egressos. Pretende-se que nesse encontro, os egressos 

participem de um fórum de trabalhos científicos, além de mesas redondas nas 

quais poderão expor suas experiências e avaliações sobre a formação 

acadêmica que tiveram na instituição. 

A instituição, por intermédio da Coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão no ano de 2005, realizou uma pesquisa com 



83 

                                        Projeto Pedagógico do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

os alunos das últimas séries do curso de Pedagogia e Administração para 

coletar informações sobre a área de interesse desses alunos em cursos de 

Especialização. A partir de então, procurou-se atender a essa demanda e 

alguns projetos de pós-graduação lato-sensu estão sendo elaborados. 

 

3.11.6 Intercâmbio 

 

Historicamente a internacionalização da educação superior 

vem sendo guiada por princípios que a ligam ao contexto e os propósitos 

nacionais, regionais e locais, o que significa que não existe uma maneira certa 

ou única para internacionalizar, já que ela se apresenta como um meio para a 

melhoria ampla do ensino superior entendido como gerador de conhecimento 

novo, ciência, tecnologia e inovação, mas principalmente de valores e de 

cidadania e não como um fim em si mesmo. 

Dados da Unesco (2009) apontam que o crescimento do 

número de estudantes de nível superior dá-se numa proporção onde, para 

cada 100 desses estudantes no ano de 2000, havia 150 em 2007, sendo que, 

desse contingente, 2,8 milhões optaram por estudar no exterior, representando 

um aumento de 53% desde 1999, com uma estimativa de que se chegue a 

uma cifra de oito milhões em 2050. Dados de 2010 apontam que mais de três 

milhões de estudantes estudam fora de seus países natais (REDDEN, 2010; 

IEE, 2010). 

Com base nessa mobilidade, dados de 2008 da OCDE já 

apontavam o crescimento de um mercado internacional para os serviços de 

educação superior e pesquisa acadêmica, facilitados pelos baixos custos dos 

transportes e comunicação, pela crescente migração de pessoas e pelo 

aumento do financiamento e oferta privada de educação superior. Nesse 

contexto a educação trans-fronteiriça passou a ter maior significado e interesse 

por parte das instituições de ensino superior. 

Frente a esses dados, pode-se inferir que a construção de 

políticas e projetos de internacionalização só tendem a crescer no Brasil e a 
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educação superior deve estar alinhada a esse contexto pela busca do tão 

almejado padrão de instituições de classe mundial. Assim, a Faculdade Catuaí 

busca realizar seus projetos no âmbito da internacionalização visando a 

melhoria da formação e experiência acadêmica internacional dos professores e 

alunos, por intermédio da realização de cursos ou programas de pesquisa em 

instituições estrangeiras de reconhecida qualidade. 

Nesse sentido, propusemo-nos a uma implementação modesta 

de um projeto de Internacionalização tendo início pela mobilidade de 

professores e alunos (outgoing), partindo de algumas parcerias para 

posteriormente evoluir em um projeto de internacionalização robusto e 

institucionalizado.  

A educação transnacional é a principal dimensão da 

internacionalização e se refere às situações em que professores, estudantes, 

acadêmicos, programas e instituições/provedores ou materiais de cursos 

cruzam as fronteiras de jurisdição nacional. Dependendo do que ou de quem 

cruza a fronteira, a educação transnacional pode assumir as seguintes formas 

(KNIGHT, 2003):  

(i) Mobilidade de pessoas: uma pessoa vai ao exterior com 

finalidades educacionais;  

(ii) Mobilidade de programas: um programa educacional é 

implementado no exterior;  

(iii) Mobilidade de instituições ou provedores: uma instituição 

ou provedor se instala ou investe no exterior com finalidades educacionais.  

Para cada tipo de mobilidade, podem se associar estratégias 

de internacionalização, no que se refere às iniciativas organizacionais e 

programáticas realizadas no nível institucional, que serão tratadas nesse 

projeto como atividades de internacionalização. A noção de algo mais 

planejado, integrado e controlado implica a utilização do termo. 
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3.12  Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

 

A avaliação é o momento em que educando e educador 

refletem sobre seus desempenhos no decorrer do processo educativo. 

Também deve servir como parâmetro para que a coordenação do Curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS avalie seu trabalho e perceba a efetivação concreta do 

que está previsto no Projeto Pedagógico, portanto é também um instrumento 

diagnóstico.  

Para que estes objetivos sejam conquistados faz-se necessário 

a utilização de diversificado número de instrumentos de avaliação: auto-

avaliação, avaliação inter pares, avaliação pelos docentes, tutores, monitores, 

tendo em vista as produções individuais e coletivas. Entre os instrumentos a 

serem utilizados destacam-se os memoriais descritivos, diários, portifólios, 

relatórios, entrevistas, questionários, provas com questões dissertativas e/ou 

objetivas. 

Ao reconhecer o educando em sua totalidade, este Projeto 

Pedagógico possibilita a prática de uma avaliação que colabore também na 

construção e formação do educando em sua globalidade.  A avaliação é 

contínua, pois deve tornar-se um instrumento que avalia o processo de 

aprendizagem, e não o resultado final que o educando apresenta.  

É importante que o educador, em parceria com o educando, ao 

planejar seu programa, contemple essa perspectiva, para que as avaliações 

não sejam pontuais. Os instrumentos de aprendizagem utilizados poderão vir a 

serem analisados como formas de avaliação.  

O Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuaí 

considera as abordagens metodológicas de natureza quantitativa, qualitativa e 

participativa. Na abordagem quantitativa, a avaliação é feita através da 

realização de provas e/ou de trabalhos diversos, estabelecidos a critério dos 

professores mediante Plano de Ensino com a disciplina proposta e aprovados 

pelo Colegiado de Curso. 
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Na abordagem qualitativa são utilizados os seguintes 

instrumentos: trabalho de pesquisa, relatórios, e estudos de casos e na 

abordagem participativa, temos a participação nas atividades propostas, 

apresentação de trabalhos individuais ou em grupo. 

A avaliação é feita através da realização de provas e/ou de 

trabalhos diversos estabelecidos a critério do Colegiado de Curso. 

A avaliação participativa é uma modalidade criada pelo corpo 

docente do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS, O objetivo desta prática é 

proporcionar aos alunos, professores e coordenação de curso momentos 

coletivos de auto-avaliação e avaliação de todo o Curso e os trabalhos 

desenvolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Esta acontece 

semestralmente, podendo ocorrer com menor espaçamento de tempo, caso 

haja necessidade. Como parte integrante deste processo avaliativo. Participam 

deste evento, discentes, docentes e coordenador do curso.  A avaliação 

participativa está regulamentada pela resolução nº 009/2004, de 03 de março 

de 2004.   

Além dos instrumentos acima citado, contamos também com o 

NDE (Núcleo Docente Estruturado) que contribui com a coordenação com os 

seguintes itens:  

a) Construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto 

pedagógico do curso, definindo sua concepção e fundamentos; estabelecendo 

o perfil profissional do egresso do curso;  

b) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, revisão 

das ementas e conteúdos programáticos, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 

c) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento 

dos resultados no ensino-aprendizagem, definidas no projeto do curso; 

d) propor ações em prol de melhores resultados no ENADE; 

e) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes 

curriculares;  
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f) Propor a criação de cursos a serem ofertados em nível de 

atividade complementar como forma de nivelar o aluno ingressante ou reforçar 

o aprendizado; 

g) acompanhar as atividades do corpo docente, analisando 

constantemente, o quesito qualidade para o planejamento das aulas e 

recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou substituição de 

docentes, quando necessário. 

Quanto à avaliação das disciplinas temos além dos 

instrumentos geralmente utilizados um novo formato que foi desenvolvido e 

denominado de avaliação interdisciplinar. A avaliação interdisciplinar é 

constituída por conteúdos das disciplinas ofertadas no período, realizada 

conforme data fixada em calendário acadêmico, organizada, aplicada e 

corrigida conjuntamente pelos professores das séries, sob a supervisão da 

coordenação, regulamentada pela Resolução nº 014/2006, que estabelece 

critérios para a composição das notas da Prova Interdisciplinar – e define 

agregação do resultado à média bimestral dos alunos dos Cursos de 

Graduação do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade Catuaí. Esta 

prática avaliativa tem como objetivo proporcionar ao aluno condições de 

resgatar os vários eixos de conhecimentos culturalmente acumulados, 

preparando-lhe de forma integral. 

Nos Estágios Supervisionados, os estagiários são avaliados 

contínua e cumulativamente nos aspectos assiduidade (freqüência) e 

efetividade (eficácia de sua atuação, e compromisso e participação nas 

atividades programadas) conforme Resolução COSUP nº. 006, de 05 de 

setembro do ano de 2002, que aprova o Regulamento de Estágio 

Supervisionado doS Cursos de Graduação da Faculdade Catuai. 
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3.13  Tecnologias de Informação e Comunicação – TICS – No Processo 

Ensino-Aprendizagem 

 

Para o desenvolvimento de atividades que necessitem o 

emprego de equipamentos que permitam a atualização e o acesso aos 

conteúdos e às práticas requeridas para um bom entendimento das diversas 

ações, nas áreas específicas, refletindo-se em aprendizagem inclusive através 

disso, o Curso manterá um Laboratório de Práticas Contábeis, com softwares 

atualizados utilizados pelas empresas ou escritórios de prestação de serviços 

contábeis, principalmente para aplicação na área contábil-gerencial. 

A disciplina de Sistemas de Informação Gerencial, em vista de 

ter sido agregada parte de seu conteúdo na disciplina de Práticas Contábeis II, 

transformou-se em Sistemas de Informação e se propicia a fazer a ligação 

entre a informação propriamente dita, as tecnologias de informação e 

comunicação e os sistemas de informação utilizáveis, principalmente em 

contabilidade. 

 

3.14  Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-
Aprendizagem 
 

Os procedimentos de avaliação implantados no curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS e utilizados nos processos de ensino-aprendizagem 

buscam atender, de maneira excelente, à concepção do curso definida neste 

PPC. 

A avaliação, como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem do curso CIÊNCIAS CONTÁBEIS tem caráter formativo, 

devendo ser concebida como diagnóstica, contínua, inclusiva e processual; 

prioriza os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando a 

verificação de competências, habilidades e atitudes. É desenvolvida através de 

métodos e instrumentos diversificados. 

O acompanhamento e a observação do professor e dos 

resultados dos instrumentos de avaliação aplicados explicitarão a aquisição 
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das competências, habilidades e atitudes, bem como os estudos posteriores 

necessários para atingi-las. 

Os processos de avaliação da Faculdade Catuaí constam de seu 

regimento conforme texto abaixo: 

 

CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Art. 56. A aprendizagem é avaliada mediante verificações 

parciais, durante o período letivo, e eventual exame final, expressando-se o 

resultado final em notas de zero a dez. 

§ 1º O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 

aproveitamento individuais, nas datas fixadas, pode requerer, no prazo de três 

dias úteis após a realização da mesma, uma avaliação de 2ª (segunda) 

chamada para cada disciplina, de acordo com o calendário escolar. 

§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, será 

atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista 

na data fixada.  

§ 3º Pode ser concedida revisão de nota, mediante requerimento 

dirigido ao Coordenador do Curso, no prazo de três dias úteis após a 

divulgação do resultado. 

§ 4º O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la 

ou alterá-la, devendo sempre, fundamentar sua decisão, cabendo recurso, em 

instância final, ao COSUP. 

Art. 57. São atividades curriculares as preleções, pesquisas, 

exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, visitas técnicas, estágios, 

provas escritas e orais previstos nos respectivos planos de ensino, assim como 

atividades complementares, aprovados pela Coordenadoria de Curso. 

Parágrafo único. O professor, a seu critério e com a aprovação da 

respectiva coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades em classe e extraclasse, que podem ser computados nas notas ou 

conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pela Direção. 
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Art. 58. A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento e seus critérios serão 

divulgados aos alunos no início de cada semestre letivo. 

§ 1º Cabe ao docente, a atribuição de notas de avaliação e 

responsabilidade do controle de frequência dos alunos, devendo a Direção 

fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de omissão. 

§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não 

autorizados pelo professor, quando da elaboração dos trabalhos, de 

verificações parciais, exames ou qualquer outra atividade, que resulte na 

avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da 

aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

Art. 59. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 

setenta e cinco por cento às aulas e demais atividades escolares programadas, 

o aluno é aprovado: 

I - Independentemente de exame final, quando obtiver resultado 

não inferior a seis, correspondente à somatória das avaliações parciais 

realizadas durante o período letivo; 

II - mediante exame final, quando tiver obtido resultado inferior a 

seis e igual ou superior a três e obtiver média final não inferior a cinco. 

Parágrafo único. As médias são expressas em números inteiros. 

Art. 60. É considerado reprovado o aluno que: 

I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das 

aulas e demais atividades programadas, em cada disciplina; 

II - não obtiver na disciplina, resultado final igual ou superior a 

cinco. 

Art. 61. O aluno reprovado, por não ter alcançado frequência ou a 

média mínima exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte. 

Art. 62. É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno aprovado 

em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção 

com até 02 (duas) disciplinas em regime de dependência, em caso de 03 (três) 
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ou mais reprovações, o aluno ficará retido na série, cursando apenas as 

disciplinas reprovadas. 

Art. 63. Podem ser ministradas aulas de dependência e de 

adaptação de cada disciplina, em horário ou período especial, a critério da 

coordenadoria de cada curso, aplicando-se as mesmas exigências de 

frequência e aproveitamento estabelecido nos artigos anteriores. 

Art. 64. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos 

estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 

específicos, disciplinados pelo COSUP, aplicados por banca examinadora 

especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a 

legislação e normas vigentes. 

Parágrafo único – As médias são expressas em números inteiros. 

 

3.15 Articulação da Autoavaliação do curso com a Autoavaliação 
 
O processo de autoavaliação do curso gera resultados válidos e 

confiáveis para identificar medidas corretivas ou de melhoria da atuação da 

instituição no ensino, ocasião em que o Colegiado do Curso e o Núcleo 

Docente Estruturante coordenam e executam as atividades de pesquisa, de 

interpretação e organização dos resultados. A autoavaliação é uma ação 

planejada e intencionalmente participativa, que envolve todos os segmentos 

acadêmicos e administrativos e que atuam na mobilização, na sensibilização, 

nas discussões dos resultados e na formulação de indicadores para o 

planejamento do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS   

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Catuaí 

está consolidada e reúne-se periodicamente para discutir os processos 

avaliativos da instituição, sejam eles o ENADE, as avaliações de curso, a 

avaliação externa ou a avaliação interna. A comissão insere, anualmente 

relatórios de autoavaliação do ano anterior no sistema do MEC e é composta 

por 11 (onze) membros designados pelo COSUP e constituída por 

representantes do corpo docente, do corpo discente, do corpo técnico-
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administrativo e por representantes da sociedade civil organizada, com 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.  

A metodologia de autoavaliação institucional da Faculdade Catuaí 

analisa as dez dimensões propostas pelo SINAES: 1) Missão e PDI; 2) 

Políticas para o ensino, extensão e iniciação científica; 3) Responsabilidade 

Social; 4) Comunicação com a Sociedade; 5) Políticas de pessoal; 6) 

Organização e Gestão; 7) Infraestrutura; 8) Planejamento e Avaliação; 9) 

Políticas de atendimento; e 10) Sustentabilidade financeira. Além das dez 

dimensões do SINAES, a avaliação investiga questões referentes à sua missão 

e projeto pedagógico institucional e seus reflexos nos currículos dos cursos. 

A Instituição desenvolve seu processo avaliativo no âmbito do 

curso e institucional, seguindo três etapas sequenciais e complementares, a 

saber: Pesquisa, Avaliação e Decisão. Enquanto a pesquisa mostra de forma 

objetiva as tendências organizacionais presentes, a avaliação proporciona a 

análise e o julgamento sobre essas tendências predominantes e, por fim, a 

decisão que é a ação resolutiva exercida com base nos julgamentos da 

avaliação..  

Destaca-se que, semestralmente, são realizados ciclos de 

avaliação e autoavaliação docente, além de avaliar os outros segmentos da 

comunidade acadêmica, em que os resultados são discutidos e utilizados como 

instrumentos para tomada de decisão e redirecionamento gerencial e 

pedagógico do curso. Espera-se que o resultado das avaliações de 

desempenho docente aponte as necessidades a serem introduzidas em um 

programa interno de capacitação docente, desvinculando-se, portanto, do 

caráter punitivo ou discriminatório. 

 

3.16  Número de Vagas 

 

O número de vagas implantadas visa corresponder, de maneira 

excelente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da 

instituição. 
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O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS solicita 100 (cem) vagas 

anuais. Para este número de vagas é disponibilizado um corpo docente 

composto por: 

NOME 

Adilson Vieira de Araújo  

Carlos Renato Cunha 

Daiane Alves Rodrigues 

Jaqueline Ferreira 

Ivo Marcos Oliveira Tauil 

Maria Cristina Romagnolli Peres 

Marli Machado de Lima  

Marcos Aparecido Ribeiro 

Marcos Rubo 

Nilcéia Regina Ferreira Dominoni 

Rozane Alves  

Selmara Merlo Londero 
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4 CORPO DOCENTE 

4.1  Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

A atuação do NDE implantado no curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS busca contemplar com qualidade, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e 

avaliação deste PPC. 

 

Concepção 
 

O NDE do curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS foi constituído em 

fevereiro de 2015 de acordo com a Resolução CONAES Nº 01 de 17 de junho 

de 2010 e conforme a portaria Interna da instituição Nº 09 de 23 de março de 

2010 é constituído por um grupo de docentes que exercem liderança 

acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de conhecimentos, no 

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como 

importantes pela instituição. A ata de constituição do NDE está disponível e 

arquivada na coordenação do curso. 

O NDE do curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS é constituído por 

05 (cinco) professores do curso, sendo 60% com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu; todos os membros em regime 

de trabalho de tempo parcial ou integral. Importa ressaltar que a instituição, por 

meio do seu Regimento Interno, assegura a estratégia de renovação parcial 

dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no processo de 

acompanhamento do curso. 

Compete ao Presidente do NDE convocar e presidir as 

reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; representar o NDE junto 

aos órgãos da instituição; encaminhar as deliberações do NDE; designar relator 

ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas. Aos membros 

do NDE compete construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto 
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pedagógico do curso, definindo sua concepção e fundamentos, estabelecendo 

o perfil profissional do egresso do curso; conduzir os trabalhos de 

reestruturação curricular, revisão das ementas e conteúdos programáticos, 

para aprovação no Colegiado do Curso, sempre que necessário; supervisionar 

as formas de avaliação e acompanhamento dos resultados no ensino-

aprendizagem, definidas no projeto do curso; propor ações em prol de 

melhores resultados no ENADE; analisar e avaliar os Planos de Ensino dos 

componentes curriculares; propor a criação de cursos a serem ofertados em 

nível de atividade complementar como forma de nivelar o aluno ingressante ou 

reforçar o aprendizado; acompanhar as atividades do corpo docente, 

analisando constantemente o quesito qualidade para o planejamento das aulas 

e recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou substituição de 

docentes, quando necessário. 

 
Composição NDE 
 

NOME COMPLETO 
TITULAÇÃO 

 

REGIME DE 
TRABALHO 

 

Prof. Marcos Rubo Mestre Integral 

Prof. Marcos Aparecido Ribeiro Especialista Parcial 

Profª Daiane Alves Rodrigues Mestre Parcial 

Prof. Adilson Vieira de Araújo  Doutor  Parcial 

Profª Jaqueline Ferreira Mestre Integral 

 
 

4.2  Atuação do(a) Coordenador(a) do Curso 

 
O (A) Coordenador(a) do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS é o 

professor MARCOS RUBO designado pela Diretora da instituição sendo o 

responsável pelo curso – gestor(a) eficaz, crítico, reflexivo, flexível e proativo – 

catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como se envolve 
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na busca vigorosa desta, estimulando padrões mais elevados de desempenho 

de todo o corpo docente e corpo discente de seu curso. 

O professor MARCOS RUBO busca atuar com qualidade, 

considerando em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, 

relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados 

superiores. 

Compete à Coordenação: Assessorar a Direção Acadêmica em 

suas atividades de coordenação e articulação acadêmica em nível de 

graduação; Promover a implantação e a execução da proposta de curso, 

avaliar continuamente sua qualidade juntamente com o corpo docente e com 

os alunos; Formular diagnósticos sobre problemas ligados ao curso, propondo 

ações que visem superá-los; Zelar pela correta aplicação dos planos das 

disciplinas e da metodologia de sala de aula, em conjunto com os 

coordenadores de área; Supervisionar as atividades das assistentes 

acadêmicas para garantir o registro atualizado dos planos das disciplinas e das 

alterações curriculares; 

Participar do processo de seleção e treinamento de 

professores; Coordenar e participar das reuniões de colegiado de curso; 

Acompanhar e fazer cumprir o calendário escolar; 

Elaborar o horário de aula e sistematizar todas as informações 

de natureza acadêmica necessárias para a elaboração do calendário escolar, 

sob a supervisão da Direção Acadêmica; Promover seminários, cursos e 

palestras; Propor regulamentação para monitoria, para estágio supervisionado; 

Providenciar a substituição de professores nos casos de faltas; Analisar os 

processos e decidir sobre os pedidos de revisão de frequência, revisão de 

prova, aproveitamento de disciplinas e transferências e sobre provas de 

segunda chamada; Desenvolver trabalhos relacionados ao desempenho geral 

e à formação profissional dos alunos, prestando todas as informações que 

forem necessárias; Prestar atendimento e orientação de ordem acadêmica aos 

alunos; Desempenhar as demais funções que lhes forem atribuídas no 

Regimento da Instituição. 
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FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 
(Graduação) 

TITULAÇÃO 
MÁXIMA 
OBTIDA 

TEMPO DE 
EXERCÍCIO NA IES 
(Data de admissão 

na IES) 

Ciências Contábeis MESTRE No Início do Curso 

 

4.3  Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão 

Acadêmica do Coordenador(a) 

 

Cursou a disciplina de ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS com o Prof. ELISEU MARTINS no Programa de Pós-Graduação 

em Contabilidade e Controladoria da FEA-RP/USP como aluno especial, 

MESTRE em Administração pela UEL, ESPECIALISTA em Avaliação 

Educacional pela UEL, GRADUADO em Ciências Contábeis pela UNOPAR e 

LICENCIATURA PLENA em Matemática pela UTFPR. Participação em 

encontro de Professores de Contabilidade na FEA-RP/USP. Professor da 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ e da FACULDADE 

ARTHUR THOMAS. Experiência como Professor em cursos de Graduação, 

Especialização e MBAs em instituições como Faculdade Arthur Thomas 

(Londrina-Pr) e UNIVEL (Cascavel-Pr) que possuem parceiras com a FGV 

(Fundação Getúlio Vargas) bem como na FAFIPA (Paranavaí-Pr), FAFIJAN 

(Jandaia do Sul-Pr) e Faculdade Catuaí (Cambé-Pr). Experiência profissional 

como analista de sistemas e analista de negócios, desenvolvimento e 

implantação de sistemas ERP de gestão integrada (Microsiga, BaaN e Datasul) 

e desenvolvimento de sistemas de Informações Gerenciais em empresas como 

CACIQUE (SP e Ldna), PADO, DIXIE TOGA, JABUR e outras. Conhecimentos 

avançados em informática (softwares e hardwares) 
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4.4  Regime de Trabalho do Coordenador 

 

O regime de trabalho do coordenador é INTEGRAL de 40 

horas semanais efetivas dedicadas ao curso. 

A carga horária implantada para o coordenadora do curso é de 

40 horas semanais dedicadas totalmente à coordenação do curso. 

 

4.5  Titulação do Corpo Docente do Curso 

 
A coordenação do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS engloba 

todos os professores responsáveis pelas disciplinas de formação básica, até as 

de formação prática. Assim, o perfil de formação acadêmica é diversificado, 

sendo que 100% do corpo docente são constituídos por especialistas, mestres 

ou Doutores.  

O corpo docente do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS possui 

ampla e relevante experiência de mercado, contribuindo assim para a 

qualidade e pertinência formativas do corpo discente. 

O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS possui 12 docentes, 

conforme relação abaixo, sendo 11 docentes com titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu, ou seja, 92% conforme 

documentos comprobatórios anexados aos respectivos currículos profissionais. 
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NOME TITULAÇÃO 

Adilson Vieira de Araújo  Doutor  

Carlos Renato Cunha Mestre  

Daiane Alves Rodrigues Mestre 

Jaqueline Ferreira Mestre 

Ivo Marcos Oliveira Tauil Mestre 

Maria Cristina Romagnolli 
Peres 

Mestre 

Marli Machado de Lima  Doutora  

Marcos Aparecido Ribeiro Especialista 

Marcos Rubo Mestre 

Nilcéia Regina Ferreira 
Dominoni 

Mestre 

Rozane Alves  Mestre  

Selmara Merlo Londero Mestre 

 
 
4.6  Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 
 

O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS possui 83% dos docentes 

com regime de trabalho de tempo parcial ou integral, conforme contratos de 

trabalho anexadas às respectivas pastas individuais de cada professor. 

NOME 
REGIME DE  
TRABALHO 

Adilson Vieira de Araújo  Parcial  

Carlos Renato Cunha Horista  

Daiane Alves Rodrigues Parcial 

Jaqueline Ferreira Integral 

Ivo Marcos Oliveira Tauil Integral 

Maria Cristina Romagnolli 
Peres 

Integral 

Marli Machado de Lima  Horista  

Marcos Aparecido Ribeiro Parcial 

Marcos Rubo Parcial 

Nilcéia Regina Ferreira 
Dominoni 

Parcial 
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Rozane Alves  Integral  

Selmara Merlo Londero Parcial 

 

4.7  Experiência Profissional do Corpo Docente do Curso 
 

O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS possui 100% dos docentes 

com experiência profissional (excluída as atividades do magistério superior) de 

2 anos, conforme documentos comprobatórios anexados aos respectivos 

currículos profissionais. 

 

4.8  Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente do Curso 
 

No curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 100% dos docentes 

possuem experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 (três) anos, 

conforme documentos comprobatórios anexados aos respectivos currículos 

profissionais. 

 

4.9 Capacitação Docente  

 

As ações de capacitação docente da Faculdade Catuaí 

procuram conciliar os interesses institucionais, as legítimas aspirações 

pessoais, os recursos disponíveis e o potencial individual de cada docente, de 

modo a promover a justa distribuição de oportunidades de acesso ao 

aprimoramento profissional. 

A política de qualificação docente é definida no Plano de 

Carreira Docente da Faculdade Catuaí, sendo este, um instrumento de 

valorização do magistério e de proteção aos docentes, constituindo-se, 

também, em importante elemento de estímulo ao ingresso na carreira e ao 

contínuo aperfeiçoamento profissional e pessoal. Sua implementação nas 

instituições de ensino superior reflete beneficamente na qualidade dos cursos 

oferecidos, propiciando o aprimoramento do processo educacional e, em 
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sentido mais abrangente, contribui para o avanço da área de Educação como 

um todo. 

A FACULDADE CATUAÍ implantou seu plano de carreira 

efetivo, regulamentado pelos de resolução do COSUP nº. 012/ 2006.  

4.10  Funcionamento do Colegiado do Curso 

 

O funcionamento do colegiado do curso De CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS está regulamentado e institucionalizado, conforme Regimento 

Interno da Faculdade Catuaí, considerando em uma análise sistêmica e global, 

os aspectos: representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, 

registros e encaminhamentos das decisões. 

 
Representatividade dos Segmentos 

Conforme Art. 16 do Regimento Interno da instituição, o 

Colegiado de Cursos, órgão deliberativo em matéria de natureza acadêmica 

operacional, administrativa e disciplinar, é constituído: 

Art. 16 – Compete ao Colegiado de Curso: 

I – deliberar sobre o projeto pedagógico do curso; 

II – deliberar sobre os programas e planos de ensino das 

disciplinas; 

III – emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de 

extensão que lhe forem apresentados, para decisão final do COSUP; 

IV – pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento e 

adaptação de estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de 

estudos; 

V – opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente; 

VI – aprovar o plano e o calendário anual de atividades do 

Curso, elaborado pelo Coordenador; e 
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VII – exercer as demais competências que lhe sejam previstas 

em lei e neste Regimento. 

Periodicidade das Reuniões 

As reuniões do colegiado do curso de CIÊNCIAS Contábeis são 

programadas e realizadas a cada semestre letivo. 

 
Registro das Reuniões 

Nas reuniões do colegiado do curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS são escritas as atas que devidamente datadas e assinadas são 

arquivadas para fins de registro documental da coordenação do curso. 

Componentes do Colegiado do Curso 

 Membros REPRESENTAÇÃO 

1 
Prof. Me. Marcos Rubo  Coordenador do 

Colegiado 

2 Profª Me. Daiane Alves Rodrigues Docente 

3 Prof. Dr. Adilson Vieira de Araújo Docente 

4 Profª Me. Jaqueline Ferreira Docente 

5 Prof. Esp. Marcos Aparecido Ribeiro Docente 

6  Discente 

 
4.11  Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 
De acordo com os respectivos currículos lattes, é possível 

comprovar que, pelo menos, 03 dos docentes do curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS possuem nos últimos 3 anos, 4 (quatro) produções científica, 

cultural, artística ou tecnológica, entendidas como livros, capítulos de livros, 

material didático institucional, artigos em periódicos especializados, textos 

completos em anais de eventos científicos, resumos publicados em anais de 

eventos internacionais, propriedade intelectual depositada ou registrada, 

produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes, 

publicações nacionais com e sem Qualis regionais, considerando sua 

abrangência. 
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5 INFRAESTRUTURA 

5.1  Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais  

 

A FACULDADE CATUAÍ tem como uma de suas prioridades a 

integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o 

ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em 

consonância com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de 

qualidade para todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº. 

3.284, de 7 de novembro de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com 

o objetivo de instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos e de credenciamento de instituições. 

Preocupada em garantir aos alunos portadores de 

necessidades especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade 

autônoma às suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição 

está cuidando para que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal 

objetivo. 

A FACULDADE CATUAÍ pretende firmar parcerias com 

instituições especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, 

contratando profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para 

acompanhar alunos surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e 

auditiva, na resolução das provas do vestibular e aprendizado de matéria dada 

em sala de aula. Esses são alguns dos benefícios que alunos com mobilidade 

reduzida podem encontrar na Faculdade Catuaí.  

Entre outras ações previstas estão:  

a) acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em 

todas as atividades acadêmicas. 

 b) aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos 

destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de 

acessibilidade.  
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c) adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas 

com deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.  

d) reforma nas edificações para acessibilidade física dos 

alunos com deficiência em todos os ambientes.  

e) contratação de pessoal para os serviços de atendimento 

educacional especializado, quando pertinente. 

A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para 

se inserir no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas 

com seus estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para 

evitar a evasão escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que 

possuem dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar 

podem pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e 

reconhecer a dedicação destes alunos, observando suas necessidades 

financeiras. 

5.2. Biblioteca 

 

Acervo Geral 

A biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da 

FACULDADE CATUAÍ, constitui suporte básico para que a instituição possa 

atingir seus objetivos: ensino, iniciação científica e extensão e é responsável 

pelo tratamento, armazenamento e disponibilização do acervo que disponibiliza 

conhecimentos em todas as áreas para que o aluno esteja motivado a iniciar 

sua formação científica, buscando meios adequados, para produzi-los e 

comunicá-los a todos, provocando reflexão e desenvolvimento do seu próprio 

intelecto. A biblioteca desempenha o importante papel de somar e gerar novos 

conhecimentos, representados pelos avanços científicos e tecnológicos em 

benefícios da sociedade.   

 A área física de uso da Biblioteca é de 481 m2, conforme o 

quadro abaixo. Esse espaço abriga o acervo geral e os periódicos. O ambiente 

conta com janelas amplas e sistema de ar condicionado. O mobiliário é 

constituído de 16 mesas redondas de 1,10m de diâmetro para 4 lugares para 
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espaço comum, 4 mesas de 1,00x 2,00m para seis lugares em salas 

reservadas para estudo em grupo, 16 gabinetes individuais e 1 gabinete para o 

deficiente físico.  

LOCAL ÁREA (M2) 

Armazenamento do acervo 154m2 

Acesso à Internet 24 m2 

Administração e Processamento Técnico do Acervo 15m2 

Recepção e atendimento do usuário 109 m2 

Leitura geral 105m2 

Estudo individual 14 m2 

Estudo em grupo 45m2 

Sala de Multimídia  15 m2 

ÁREA TOTAL  481m2 

  

A Biblioteca dispõe ainda de uma sala de pesquisa equipada com 

computadores com acesso à Internet e rede wireless em todo ambiente, uma 

sala de processo técnico, uma sala de multimídia e três salas de estudo em 

grupo, com equipamentos adequados, proporcionando-lhe através de um 

espaço físico agradável, contribuição para a qualidade de ensino. 

 

Acervo por área do conhecimento no ano de 2015 

O acervo geral é formado por 8.601 títulos e 26.786 

exemplares, conforme quadro abaixo, para os anos de 2015 a 2018, a 

faculdade compromete-se em aumentar o seu acervo em cerca de 1% a cada 

ano. 
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Área de Conhecimento Livros Periódicos Jornais Formato 
Daisy 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Títulos/Ex 

Ciências Agrárias 7 8 ------- ------- -------  

Ciências Biológicas 175 466 2 32 -------  

Ciências da Saúde 41 47 ------- ------- -------  

Ciências Exatas da Terra 287 705 9 195 -------  

Ciências Humanas 2.027 4.499 91 2.573 02 7 

Ciências Sociais 

Aplicadas  

4.924 12.573 137 4.220 -------  

Engenharias 4 4 ------- ------- -------  

Engenharia/ Tecnologia 4 4 1 10 -------  

Lingüística / Letras e 

Artes  

882 1.440 2 2 ------- 1 

TOTAL  8.351 19.746 242 7.032 02 8 

 

Área de Conhecimento Vídeos DVD Cd-Roms 

Títulos Títulos Títulos 

Ciências Agrárias ------- ------- ------- 

Ciências Biológicas ------- ------- ------- 

Ciências da Saúde ------- ------- ------- 

Ciências Exatas da Terra ------- ------- ------- 

Ciências Humanas 62 23 15 

Ciências Sociais Aplicadas 9 1 7 

Engenharias ------- ------- 1 

Engenharia/ Tecnologia ------- ------- ------- 

Lingüística / Letras e Artes ------- ------- 2 

TOTAL 71 24 25 
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Formas de atualização e expansão do acervo  

 

A Biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da 

FACULDADE CATUAÍ tem como objetivo a aquisição, de maneira racional e 

sistemática, de materiais de informação que possam servir de apoio ao 

cumprimento das finalidades da  instituição.  

Para a ampliação de seu acervo, a Biblioteca tomará por base 

o objetivo acima discriminado, e procurará fazer a manutenção e atualização 

das coleções, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e de mercado, 

nas diversas áreas de estudos correspondentes aos cursos da instituição.  

A instituição adotará como política de atualização de seu 

acervo bibliográfico e de multimídia, os seguintes critérios:  

   Os livros serão periodicamente vistoriados, e em caso de 

danos irreparáveis serão substituídos, visando com isso não prejudicar os 

docentes e discentes que  deles façam uso, para os seus estudos;  

   Os títulos novos serão incorporados conforme 

solicitações e sugestões dos coordenadores de cursos e docentes quanto a 

bibliografia básica e complementar de cada disciplina e conforme a progressão 

das turmas. Além disso, será realizado constantemente um levantamento de 

lançamentos de obras junto aos livreiros e editoras nas áreas de interesse dos 

cursos que poderão ser adquiridos no momento oportuno;  

   Os periódicos terão suas assinaturas renovadas 

anualmente e a inclusão da versão on-line conforme a solicitação dos 

coordenadores dos cursos. 

  Os materiais de multimídia terão a mesma política de 

atualização dos materiais bibliográficos, só que supervisionados 

para reposição, anualmente, visto serem mais sensíveis aos danos. 

Os recursos serão disponibilizados pela entidade mantenedora. 

Horário de funcionamento  

De Segunda à Sexta- feira-  13h30min às 22h30min 

Aos sábados -  9h30min às 12h00 
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A Biblioteca é organizada e administrada por uma Bibliotecária 

Responsável e uma auxiliar de biblioteca que estão à disposição dos 

professores e alunos para qualquer informação ou pesquisa bibliográfica e 

atendimento em geral.  

 

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA 

Nome  Formação  Função  

Waléria de Luza 

  CRB 9/1402-PR 

Especialização em Gestão em Bibliotecas 

Universitárias na  

Universidade Estadual de Londrina- UEL 

Graduada em Biblioteconomia  na  

Universidade Estadual de Londrina- UEL   

Bibliotecária 

Responsável  

Rosália Ferreira  Graduada em Biblioteconomia na 

 Universidade Estadual de Londrina – UEL 

Auxiliar de 

Biblioteca 

            

Esses funcionários estão habilitados para auxiliar a 

comunidade acadêmica  na elaboração de trabalhos, consulta via internet e a 

localização dos materiais no acervo. 

 

Serviços oferecidos  

 

Empréstimo domiciliar 

O empréstimo só é permitido aos acadêmicos, docentes e 

funcionários desta instituição de ensino, com a apresentação do cartão do 

usuário.  

Formação ao usuário 

 

A biblioteca proporciona, aos alunos e professores, treinamento 

de integração e capacitação sobre recursos e serviços oferecidos pela 

biblioteca, como consulta no terminal de pesquisa, utilização do acervo, etc.   
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Normalização bibliográfica  

 

A biblioteca oferece, aos seus usuários, o serviço de orientação 

sobre o uso das normas de referência bibliográfica e apresentação de trabalhos 

científicos. Tem como suporte as normas técnicas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

 

Comutação Bibliográfica 

  

É ofertado, à comunidade acadêmica, a solicitação de artigos 

de periódicos, teses e documentos existentes em outras bibliotecas nacionais e 

estrangeiras, mediante a cobrança do custo da reprografia e despesas de 

correio.  

 

Pesquisa Bibliográfica  

 

A pesquisa bibliográfica consiste no exame da literatura 

científica, para  levantamento e análise do que já se produziu sobre 

determinado assunto.  

 

Catálogo on-line  

A comunidade acadêmica pode consultar o acervo, reservar e 

renovar os materiais da biblioteca através do site da Instituição.  

 

Biblioteca Virtual 

 Disponibiliza endereços virtuais de base de dados, sites 

educacionais, periódicos on-line e recursos informacionais disponíveis nos 

diferentes campos do conhecimento, oferecendo à comunidade acadêmica 

novas ferramentas informacionais.  
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Consulta Local 

A consulta local ao acervo disponível é aberto à comunidade 

universitária e aos interessados em geral. O Regulamento da Biblioteca Prof. 

Dr. João Francisco Gonsalez esta disponível para consulta na IES. 

 

5.3 Laboratórios Eespecíficos  

 

5.3.1 Brinquedoteca  

A Faculdade Catuaí visando atender a comunidade de Cambé 

criou um espaço de apoio pedagógico inicialmente organizado pelo Curso de 

Pedagogia com o intuito de possibilitar uma ampliação e aprofundamento dos 

conhecimentos  teóricos e metodológicos   desenvolvidos no decorrer do curso, 

assim como oferecer atividades e  incentivar a vivência das crianças com o 

lúdico.  

5.3.2 Laboratório de Ensino  

 O Laboratório de Ensino é espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas, servindo como complemento às 

discussões realizadas nas disciplinas de metodologias de ensino do Curso de 

Graduação em Pedagogia.      

Dispõe de recursos didáticos e pedagógicos utilizados na 

formação de professores assessorando no processo de qualificação 

profissional e contribuindo com diferentes materiais relacionados a métodos de 

ensino, a fim de proporcionar aos seus alunos um melhor ensino-

aprendizagem.  

Tal estrutura além de compor a qualidade do curso também 

está aberta á comunidade externa para viabilizar condições de atendimento a 

professores da rede pública e particular. 
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5.3.3 SAJ – Serviço de Assistência Jurídica 

Escritório de Prática Jurídica, como exigência para 

cumprimento dos períodos de estágio curricular obrigatório previsto para o 

Curso de Direito. Conta com 01 recepção, sala de atendimento ao público, 01 

sala de coordenação e uma sala de Audiência. 

5.3.4 Laboratório de Informática 
 

Contam, também, com um Laboratório de Informática que 

oferece, além das máquinas e dos softwares necessários, o apoio técnico 

especializado para os alunos, tanto em horários de aula como em horários 

“livres”. Todas as máquinas estão interligadas em rede, com acesso à 

“Internet”. 

Descrição: O laboratório de Informática 01 tem uma Área: 180 

M², conta com 20 Computadores, Sistema Operacional: Windows 7 

Professional, 

Programas Instalados: Office 2007, Firefox, Chrome, FoxIt PDF 

Reader, Java, Flash Player, Microsoft Security, essentials 

Antivirus Internet: Conexão de internet padrão Gpon de 30 MB (dedicado) em 

fibra ótica fornecida pelo provedor Sercomtel, máquinas possuem controle de 

banda e restrições de acesso a sites específicos. 
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6  ASPECTOS LEGAIS 

6.1  Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

 

O PPC está coerente com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 – Lei de Diretrizes e Base (LDB) - e Resolução de nº 6, de 10 de 

março de 2004, do Conselho Nacional de Educação a qual estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Ciências Contábeis que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

buscando-se atendê-la integralmente. 

 
 
6.2  Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Índigena  

 
Os itens relativos a Educação das relações étnico-raciais e 

para ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena estão 

inseridos no conteúdo programático da Disciplina Ética, Cultura e Sociedade, 

ministrada no 4° Semestre do Curso de Ciências Contábeis, sendo seus 

principais objetivos: proporcionar ao aluno uma formação humanista, 

capacitando-o para uma leitura e visão de mundo, a partir de uma reflexão 

crítica acerca dos problemas emergentes na pós-modernidade. Estimular uma 

consciência ética e responsável no mundo das organizações.  

 
6.3 Titulação do Corpo Docente 

 
Em atendimento aos requisitos legais esse item pode ser 

verificado no capítulo 4 deste PPC no item 4.6. 

 

6.4 Núcleo Docente Estruturante 
 

O NDE do curso de Ciências Contábeis está de acordo com a 

Resolução CONAES n.1, de 17/6/2010, com o Regimento da instituição e com 

o capítulo 4 deste PPC. 
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6.5 Carga Horária Mínima, em Horas – Para Bacharelados e Licenciaturas 

 

O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS totaliza 3000 horas e 

atende à carga horaria mínima em horas estabelecidas nas Resoluções 

CNE/CES n. 02/2007  conforme pode ser demonstrado no quadro abaixo. 

 

DESCRIÇÃO CARGA HORÁRIA DO CURSO 

CARGA HORÁRIA POR COMPONENTE 
CURRICULAR 

Duração da hora 

(em minutos de acordo com a 
atividade/ quadro de horário) 

CH EM 
MINUTOS 
(multiplica 

a  

coluna 2 
com a 3) 

Atividades de Aprendizagem Teóricas 2736 horas-aula 60 2736 

Atividades de Aprendizagem Práticas 144 horas-aula 60 144 

Estágio Curricular Supervisionado 72 horas 60 72 

Atividades Complementares  120 horas 60 120  

Total da Carga Horária do Curso em MINUTOS: 3.072 

Total da Carga Horária do Curso em HORAS:  3.072 

 
6.6 Tempo de Integralização 

 
O tempo mínimo de integralização do curso de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS é de 04 (quatro) anos e o tempo máximo é de 08 (oito) anos, o 

que atende ao tempo de integralização proposto na Resolução CNE/CES n. 

02/2007 

  

6.7 Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência e / ou Mobilidade 
Reduzida 
 

A FACULDADE CATUAÍ tem como uma de suas prioridades a 

integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o 

ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em 

consonância com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de 
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qualidade para todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº. 

3.284, de 7 de novembro de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com 

o objetivo de instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos e de credenciamento de instituições. 

Preocupada em garantir aos alunos portadores de 

necessidades especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade 

autônoma às suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição 

está cuidando para que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal 

objetivo. 

A FACULDADE CATUAÍ pretende firmar parcerias com 

instituições especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, 

contratando profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para 

acompanhar alunos surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e 

auditiva, na resolução das provas do vestibular e aprendizado de matéria dada 

em sala de aula. Esses são alguns dos benefícios que alunos com mobilidade 

reduzida podem encontrar na Faculdade Catuaí.  

Entre outras ações previstas estão:  

a) acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em 

todas as atividades acadêmicas. 

 b) aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos 

destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de 

acessibilidade.  

c) adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas 

com deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.  

d) reforma nas edificações para acessibilidade física dos 

alunos com deficiência em todos os ambientes.  

e) contratação de pessoal para os serviços de atendimento 

educacional especializado, quando pertinente. 
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A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para 

se inserir no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas 

com seus estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para 

evitar a evasão escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que 

possuem dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar 

podem pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e 

reconhecer a dedicação destes alunos, observando suas necessidades 

financeiras. 

 

6.8 Disciplinas de Libras 

 

A Faculdade Catuaí contempla a disciplina de Libras na 

estrutura curricular do curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS , sendo esta uma 

disciplina optativa na sua estrutura curricular, atendendo ao disposto no 

Decreto n. 5.626/2005, conforme pode ser verificado na Matriz Curricular. 

 

6.9 Informações Acadêmicas 

 

As informações acadêmicas exigidas pela Portaria Normativa n. 

40 de 12/12/2007 alterada pela Portaria Normativa MEC 23 de 01/12/2010, 

publicada em 29/12/2010 estão disponibilizadas na forma impressa e virtual. 

Estão afixadas em local visível com as seguintes informações: 

I. Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de 

publicação no DOU;  

II. Dirigentes da instituição e coordenador de curso 

efetivamente em exercício;  

III. Relação dos professores que integram o corpo docente do 

curso, com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho;  

IV. Matriz curricular do curso;  

V. Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo 

MEC, quando houver;  
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VI. Valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos 

pelos alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos 

reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

E as seguintes informações estão disponibilizadas em página 

eletrônica própria no site da instituição e também na biblioteca: 

VII. Projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, 

sua duração, requisitos e critérios de avaliação;  

VIII. Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, 

incluídos o Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato 

autorizativo junto ao MEC;  

IX. Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e 

periódicos, relacionada à área do curso, política de atualização e 

informatização, área física disponível e formas de acesso e utilização; 

X. Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, 

incluindo laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e 

redes de informação. 

 

6.10 Políticas de Educação Ambiental 

 
Com relação à exigência legal pertinente a Políticas de 

Educação Ambiental, trata-se da referida temática no contexto da Disciplina: 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade, ministrada no 5° Semestre do Curso de 

Administração. O item é atendido especificamente no conteúdo sobre Políticas 

Públicas Ambientais, onde aborda-se os instrumentos implícitos de gestão 

ambiental, dentre os quais se encontra a Educação Ambiental.  

A IES assume um papel de destaque no processo de 

desenvolvimento tecnológico, na preparação de estudantes e fornecimento de 

informações e conhecimento, pode e deve ser utilizado também para construir 

o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa. Para que isso 

aconteça, entretanto, torna-se indispensável que essas organizações comecem 

a incorporar os princípios e práticas da sustentabilidade, seja para iniciar um 
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processo de conscientização em todos os seus níveis, atingindo professores, 

funcionários e alunos, seja para tomar decisões fundamentais sobre 

planejamento, treinamento operações ou atividades comuns em suas áreas 

físicas. Existem duas correntes de pensamento principais referentes ao papel 

das IES no tocante ao desenvolvimento sustentável. A primeira destaca a 

questão educacional como uma prática fundamental para que as IES, pela 

formação, possam contribuir na qualificação de seus egressos, futuros 

tomadores de decisão, para que incluam em suas práticas profissionais a 

preocupação com as questões ambientais. A segunda corrente destaca a 

postura de algumas IES na implementação de SGA -    em seus espaços, como 

modelos e exemplos práticos de gestão sustentável para a sociedade. 

 

 


