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PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

EaD 
 

1. INTRODUÇÃO 

O curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
em funcionamento desde 1963 na modalidade presencial, e a partir de 2008 na modalidade 
a distância, tem como guia o seu Projeto Pedagógico, com revisões e adaptações 
periódicas, visando atender as demandas da sociedade e o alinhamento ao Projeto de 
Desenvolvimento Institucional – PDI. 

O Projeto Pedagógico do Curso não é apenas um conjunto de planos e projetos de 
professores ou um documento que trata das diretrizes pedagógicas da instituição educativa, 
mas um produto específico que reflete a realidade institucional, situada em um contexto 
mais amplo que a influencia e que pode ser por ela influenciado. Trata-se de um instrumento 
que permite clarificar a ação educativa da instituição educacional em sua totalidade, tendo 
como propósito explicitar os fundamentos teórico-metodológicos, os objetivos, o tipo de 
organização e as formas de implementação e avaliação institucional (Veiga, 1998). 

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 pesquisa e 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 anexos o Regulamento do 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o Regulamento das Atividades Complementares, o 
Regulamento do Estágio Curricular não Obrigatório, o Regimento Interno do NDE, o Termo 
de Cessão de Direitos Autorais e o Termo de Compromisso.  

Vale destacar que o presente Projeto Pedagógico do Curso, em constante 
movimento, se encontra atualizado a partir do denominado Currículo 2006/1 do curso de 
Ciências Contábeis da UFSC, e reflete as mudanças promovidas até o presente momento. 
Além disso, pode-se dizer que, em resumo, neste único documento consolidam-se os 
diversos componentes do curso de Ciências Contábeis para as diferentes modalidades. 

2.  CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Lei nº 3.849, de 18 de dezembro de 1960, criou a Universidade Federal de Santa 
Catarina, com a união das Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia, 
Filosofia, Ciências Econômicas, Serviço Social e Escola de Engenharia Industrial, 
oficialmente instalada em 12 de março de 1962.  

Com a reforma universitária, foram extintas as Faculdades e a UFSC adquiriu a atual 
estrutura didática e administrativa (Decreto nº 64.824, de 15 de julho de 1969). As 
faculdades deram lugar às unidades universitárias, com a denominação de centros, os quais 
agregam os departamentos. Atualmente, a UFSC tem um total de onze centros. 

A organização didático-pedagógica da UFSC está centrada em pró-reitorias e 
câmaras, conforme ilustrado pela Figura 1. 
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Figura 1: Organograma de Pró-Reitorias e Câmaras 

Fonte: UFSC – SEPLAN 

Os órgãos deliberativos são as câmaras de Ensino de Graduação, de Pós-
Graduação, de Pesquisa e de Extensão. Os órgãos executivos são a Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação (PREG), a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Extensão (PRPE). 

Os cursos estão ligados às unidades universitárias, conforme Figura 2. 

 

Figura 2: Organograma de Unidade Universitária 

Fonte: UFSC – SEPLAN 

Cada curso ou programa tem um colegiado e o próprio centro tem um colegiado 
amplo, o Conselho da Unidade, composto de, entre outros, representantes dos 
departamentos e cursos. Nos novos campi de Araranguá, Curitibanos e Joinville, os cursos 
estão ligados à direção geral do campus. 
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No ensino básico, o Colégio de Aplicação da UFSC e o Núcleo de Desenvolvimento 
Infantil, criados, respectivamente, em 1961 e 1980, atendem à educação básica: educação 
infantil, ensino fundamental e médio. Além do ensino, constituem-se como campo de estágio 
supervisionado e de pesquisa para alunos e professores da UFSC e de outras instituições 
públicas e realizam pesquisa e extensão, consolidando-se como espaços de formação, 
produção e socialização de conhecimentos. 

Na modalidade a distância, a UFSC iniciou sua atuação em 1995 com o Laboratório 
de Ensino a Distância (LED), privilegiando a pesquisa e a capacitação via projetos de 
extensão com a oferta de diversos cursos de aperfeiçoamento, formatados em vídeo-aulas 
geradas por satélite. Assim, nos últimos anos, diversos grupos envolveram-se em ações de 
educação a distância na UFSC, dentro do Projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
possibilitando o desenvolvimento de infraestrutura que viabilizou a oferta de cursos de 
extensão, graduação e especialização em grande parte do território nacional, contribuindo 
para a expansão da Instituição. 

Na modalidade de ensino presencial, a participação da UFSC no Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI), 
em 2008, permitiu de forma significativa a oferta de novos cursos e vagas. Com base nos 
recursos desse programa, a UFSC também criou e instalou, em 2009, os novos campi de 
Araranguá, Curitibanos e Joinville. 

Concomitante a isso, a UFSC atualizou, em 2009, o seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) para o quadriênio 2010-2014, no qual reafirma a necessidade de 
atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, motivo pelo qual este documento foi 
elaborado. Entre outros aspectos, do referido Plano, pode-se destacar que a UFSC tem por 
missão ―produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e 
tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício 
profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da 
construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida‖ (Art.3.º 
do Estatuto da UFSC). 

Para cumprir sua missão, a UFSC universaliza o saber por meio do ensino, da 
pesquisa e da extensão. Por ser uma Instituição Pública Federal, a UFSC, além de prestar 
serviços à população da região metropolitana de Florianópolis, oferece ensino, pesquisa e 
extensão para as outras regiões do Estado de Santa Catarina, bem como para outros 
estados do Brasil. Além disso, a UFSC mantém vínculos de cooperação e intercâmbio com 
os países vizinhos. Desta forma interage no contexto sócio-econômico-cultural, ajudando o 
Brasil a cumprir sua missão como membro do MERCOSUL, e da comunidade internacional 
como um todo, por meio de projetos científicos.  

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

Este projeto segue as normas contidas no Plano Nacional de Educação1, aprovado 
pela lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e especialmente a Resolução nº 10/2004, de 16 
de dezembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação, através de sua Câmara de 
Educação Superior, que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais do curso de 
graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de 
Ensino Superior em sua organização curricular. 

                                                

 

1 Atualmente, o Conselho Nacional de Educação (CNE) debate um novo Plano Nacional de Educação (PNE). O projeto de lei 

nº 8.035/2010 – que cria o novo PNE com vigência até 2020 – foi encaminhado em dezembro de 2010 pelo Ministério da 
Educação ao Congresso Nacional.  
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De acordo com a Resolução CNE/CES nº 10/2004, os objetivos específicos do curso 
de graduação em Ciências Contábeis incluem uma formação profissional que revele as 
seguintes competências e habilidades:  

a) uso adequado da terminologia contábil;  

b) visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;  

c) elaboração de pareceres e relatórios que auxiliem o desempenho de seus 
usuários;  

d) aplicação adequada da legislação inerente às funções contábeis;  

e) expressivo domínio das funções contábeis para a geração de informações 
adequadas à tomada de decisão;  

f) organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania;  

g) desenvolvimento, análise e implantação de sistemas de informação contábil e de 
controle gerencial; e 

h) exercício profissional pautado pela ética e proficiência nas atribuições e 
prerrogativas prescritas pela legislação vigente.  

A mesma Resolução CNE/CES nº 10/04, no caput do seu artigo 5º, enfatiza que os 
cursos de graduação em Ciências Contábeis devem contemplar, em seus projetos 
pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos ―que revelem conhecimento do 
cenário econômico e financeiro, nacional e internacional, de forma a proporcionar a 
harmonização das normas e padrões internacionais de contabilidade, em conformidade com 
a formação exigida pela Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das 
organizações governamentais, observado o perfil definido para o formando‖.  

Neste sentido, o Curso de Ciências Contábeis da UFSC, na modalidade presencial, 
vem formando bacharéis desde 1966, quando a primeira turma de contadores catarinenses, 
de nível superior, obteve a habilitação e passou ao exercício profissional junto a indústrias, 
comércio e outros estabelecimentos públicos e privados. A criação da Universidade Federal 
de Santa Catarina, na década de 1960, encampou o já tradicional curso de contabilidade 
(como era conhecido na época) da Academia de Comércio e junto com os professores de 
economia passou a constituir um curso de nível superior. 

Na modalidade à distância, o curso de Ciências Contábeis vem sendo oferecido em 
vários Polos. Na primeira edição, de 2008, o curso foi oferecido em 14 Polos, nos estados 
do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima e Piauí. Já, na re-edição de 
2010 foi oferecido em 4 Polos nos estados do Rio Grande do Sul e Roraima, enquanto que 
na re-edição de 2011 foi oferecido em Polos nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 
Mato Grosso do Sul. 

Assim, para atender a demanda de formação na área contábil, como instituição 
pública mediante seu processo seletivo realizado pela Comissão Permanente do Vestibular 
– COPERVE, a UFSC recebe candidatos das diferentes regiões do Brasil, já tendo formado 
cerca de 3.000 profissionais para atendimento das diferentes necessidades de entidades 
empresariais, entidades públicas estatais e entidades do terceiro setor, vinculadas ao 
conhecimento contábil. 

O Curso de Ciências Contábeis da UFSC é uma referência regional, comprometido 
com a sociedade em geral e com a qualidade dos egressos, tanto no âmbito do exercício da 
cidadania, quanto nos aspectos profissionais. Além disso, é o único ofertado por 
universidade pública da esfera federal, no estado de Santa Catarina, que possui uma 
população de mais e 6 milhões de habitantes e se caracteriza pela diversidade industrial 
distribuída nas diferentes regiões.  

Atualmente, um novo desafio se coloca ao profissional da contabilidade, como 
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resultado da globalização da economia. Tal fenômeno tem requerido de todos os países, 
mas principalmente dos emergentes, grandes esforços para a alteração dos modelos 
econômicos, e entre eles se destacam as mudanças nas leis nacionais e a adoção de 
padrões industriais e tecnológicos internacionais nos vários setores da economia juntamente 
com a internacionalização do ensino contábil. 

Segundo Riccio e Sakata (2004), ―a formação dos contadores tem sido uma 
preocupação constante dos organismos internacionais de Contabilidade como o IFAC e o 
IASB, bem como da ONU, por meio de setores como o ISAR/UNCTAD. Por sua vez, as 
instituições de ensino contábil dos diversos países são estimuladas a adequar-se às 
mudanças provocadas pela globalização e pela conseqüente necessidade de harmonização 
de conceitos e práticas‖. E, esta nova realidade está contemplada no regramento do 
Conselho Nacional de Educação, conforme se pode observar pela Resolução CNE/CES nº 
10/04, de 16 de dezembro de 2004. 

3.1. O Departamento de Ciências Contábeis 

O Departamento de Ciências Contábeis, dentro da estrutura organizacional da UFSC 
é o principal responsável pelas ações que envolvem o curso de Ciências Contábeis, 
sobretudo no âmbito administrativo, já que oferece a maior carga horária por meio de seus 
professores. Atualmente, o departamento de Ciências Contábeis dispõe de 31 professores 
efetivos, dos quais apenas 1 (um) tem regime de 20 horas semanais, e todos os demais (30 
professores) possuem dedicação exclusiva à UFSC.  

Vale destacar que todos estes professores estão envolvidos com atividades 
acadêmicas do curso. Em termos de titulação, dos 31 professores do Departamento, 23 são 
doutores, 06 são mestres e 02 são especialistas. 

Para a o desenvolvimento de suas atividades, para fins de desenvolvimento dos 
diferentes processos produtivos, o curso conta, ainda, com núcleos de pesquisa e extensão, 
além de diversos grupos de pesquisa cadastrados e em atuação tanto no âmbito do 
Departamento de Ciências Contábeis quanto no Centro Sócio Econômico. 

3.2. O colegiado do curso de Ciências Contábeis 

O colegiado do curso de Ciências Contábeis é formado principalmente por 
professores do Departamento de Ciências Contábeis, tendo na figura do Coordenador o seu 
presidente, e nomeados por meio de portaria para um mandato específico, conforme as 
normas da UFSC. Além disso, o colegiado conta com a participação de professores de 
outras unidades da UFSC que oferecem disciplinas para o curso de Ciências Contábeis, 
bem como de representantes discentes e de entidades ligadas a profissão contábil externas 
a UFSC. 

 Trata-se de fórum para deliberação das atividades acadêmicas relativas ao corpo 
discente e das questões pedagógicas do curso, cujas atribuições são definidas pela 
Resolução nº 17/CUn/97, de 30 de setembro de 1997. 

4. BASE LEGAL PARA OFERTA DO CURSO 

Atualmente, o Curso de Ciências Contábeis é ofertado em duas modalidades: 

 Presencial, em dois turnos (matutino e noturno), sendo ofertadas 90 vagas no 
primeiro semestre, e outras 90 vagas no segundo.  

 A Distância, sem turno definido, cujas vagas são ofertadas de acordo com as 
articulações estabelecidas pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior no processo de interiorização do ensino superior. 
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Inicialmente, o curso de Ciências Contábeis da UFSC foi autorizado por meio do 
Parecer nº 39/65-CESu/CFE, aprovado em 08/02/65, e reconhecido pelo Decreto Federal nº 
75.590/75, de 10/04/1975, publicado no Diário Oficial da União de 11/04/1975.  

Posteriormente, tendo em vista o processo nº 23080.001336/2007-27, a Câmara de 
Ensino de Graduação da UFSC, por meio da Resolução nº 009/CEG/2007, de 6 de junho de 
2007, aprovou o curso de graduação em Ciências Contábeis na modalidade a Distância. 

Para ambas as modalidades, a duração do curso está previsto para 9 (nove) 
semestres, com carga horária de 3.600 horas-aula (equivalentes a 3.000 horas), em 
observância a carga mínima obrigatória de atividades estabelecida pelo Ministério da 
Educação por meio do Parecer CNE/CES nº 8/2007, aprovado em 31/01/2007. 

O prazo máximo para a integralização curricular do curso de Ciências Contábeis da 
UFSC é de 16 (dezesseis) semestres para a modalidade presencial, e de 10 (dez) 
semestres para a modalidade a distância, tendo em vista as especificidades de cada um 
em termos de oferta das turmas. Contudo, para ambas as modalidades, o prazo mínimo é 
de 9 (nove) semestres. 

A Universidade Federal de Santa Catarina está credenciada para a modalidade a 

distância pela PORTARIA Nº 1.063, DE 8 DE MAIO DE 2003, publicada no DOU 88, 
de 09/5/2003, Seção I p. 16. 

Quanto ao curso de Ciências Contábeis na modalidade a distância o mesmo teve 
como ato de integração no sistema UAB o Edital de Seleção n. 01/2005-SEED/MEC, cujo 
resultado foi publicado em 31 de outubro de 2006 por meio da relação dos polos nos quais a 
UFSC ofertaria o curso. 

A Universidade Federal de Santa Catarina já encaminhou ao Ministério da Educação 
a solicitação para o recredenciamento do Curso conforme processo nº 201010133 
protocolado no sistema e-mec em 24/09/10.  

5. OBJETIVOS DO CURSO 

Os objetivos do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da UFSC se dividem 
em geral e específicos. 

5.1. Objetivo geral 

O Curso de Graduação em Ciências Contábeis tem o objetivo de formar Bacharéis 
em Ciências Contábeis com profundo conhecimento das técnicas e práticas contábeis, 
capacitando-os a atuar de forma ética e socialmente responsável no processo de geração, 
análise e comunicação de informações contábil-gerenciais. 

5.2. Objetivos específicos   

 Capacitar o aluno a mensurar, avaliar, registrar e controlar o patrimônio das 
organizações, tanto públicas como privadas e suas alterações; 

 Capacitar o aluno a relatar, de forma correta e analítica, os eventos patrimoniais; 

 Capacitar o aluno a participar das tomadas de decisão da organização em que 
vier a atuar; 

 Estimular o aluno à produção científica; 

 Preparar o aluno a contribuir para o desenvolvimento regional por meio de 
trabalhos teórico-práticos 
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6. PERFIL DO EGRESSO 

Pretende-se formar profissionais com sólidos conhecimentos nas diversas áreas da 
Contabilidade, com características de liderança e abrangência de conhecimentos, inovador 
e com capacidade para enfrentar os desafios das transformações da sociedade, do mercado 
de trabalho e das condições do exercício profissional. 

O profissional deverá desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico nas resoluções 
de problemas e elaboração de relatórios organizacionais de natureza contábil, econômica e 
financeira que contribuem para o desempenho de seus usuários, agindo e interagindo com 
os diversos setores da sociedade com consciência ética e responsabilidade social. 

7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos, no contexto deste Projeto Pedagógico, são as 
proposições enunciadas a partir das ementas das disciplinas do Curso e articuladas no 
Plano de Ensino de cada professor, em cada disciplina, que convergem para o processo 
ensino-aprendizagem, e estão articulados em núcleos de discussões que são formados 
pelas respectivas áreas, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Núcleo Docente 
Estruturante do curso de Ciências Contábeis da UFSC. Esses núcleos de discussões, 
compostos por professores das disciplinas afins, procuram adotar temáticas comuns, 
visando a integração curricular, tanto horizontal quanto vertical. 

Com o objetivo de articular as discussões propostas pelos núcleos temáticos, a 
UFSC promove unidades de trabalho de qualificação do corpo docente, o que objetiva a 
melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem e desenvolve alternativas 
pedagógicas para a apropriação de novos conhecimentos. 

Estes núcleos de trabalho, entre outras proposições, promovem a integração 
horizontal e vertical das disciplinas curriculares. Para tanto, no que couber, é pertinente 
considerar a participação de alunos egressos, órgãos representativos da classe contábil, 
outras instituições que ofertam o mesmo curso, resultados de pesquisas e demais 
instrumentos úteis à vigilância constante da plena formação profissional e cidadã do aluno 
do curso de Ciências Contábeis. As participações externas ao curso da UFSC podem 
ocorrer via fóruns, seminários, visitas programadas e eventos de natureza acadêmica e 
científica que visem à qualificação do curso. 

Ainda, no desenvolvimento das atividades pedagógicas, conforme previsto na 
Portaria nº 4.059/04 do Ministério da Educação, de 10 de dezembro de 2004, o curso de 
Ciências Contábeis poderá ofertar disciplinas integral ou parcialmente na modalidade a 
distância, também, para o curso presencial, desde que respeitado o limite de 20% da carga 
horária total do curso e autorizado pelo Colegiado do Curso. E, isto se efetiva, por exemplo, 
com a disciplina de Introdução ao Ensino a Distância, ofertada na primeira fase do curso, 
com o objetivo de incentivar os alunos a auto-aprendizagem e com a mediação de recursos 
didáticos organizados em diferentes suportes de informação por meio de tecnologias de 
comunicação remota. Entre tantas ferramentas de suporte, inclusive para a modalidade 
presencial do curso de Ciências Contábeis, a UFSC conta com suporte do Moodle que, para 
a modalidade a distância, representa o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA), 
pelo qual se estabelece o processo de comunicação entre o corpo docente e discente. 

8. AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação, no que concerne ao registro e às normas legais, observa o 
que prescreve a legislação no âmbito federal e da própria Universidade Federal de Santa 
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Catarina. No entanto, o curso de Ciências Contábeis pode a qualquer momento proceder a 
novas revisões e adaptações que julgar necessárias, submetendo-as para as instâncias 
colegiadas superiores.  

8.1. Do processo ensino-aprendizagem 

Assume-se a avaliação do processo ensino-aprendizagem não apenas como juízo de 
valor sobre conteúdos memorizados em tempo linear de aprendizagem, mas como 
diagnóstico formativo do próprio contexto dos objetivos propostos como atividades de 
ensino-aprendizagem. Ao entender o ensino-aprendizagem como um processo complexo, 
também, a avaliação, dele integrante, constitui-se em um processo complexo formativo.  

Diante de uma perspectiva contextualizada do processo ensino-aprendizagem, a 
avaliação pode assumir e integrar diferentes funções e finalidades compreendidas como 
diagnóstica e formativa.  

 A avaliação diagnóstica, realizada no início do período letivo, visa identificar quais 
são os saberes prévios dos alunos e as habilidades indispensáveis para 
estabelecer novas relações de aprendizagens. Sua função é procurar e identificar 
alternativas para o processo ensino-aprendizagem sem, contudo, codificá-las 
como definitivas, pois visam à solução de eventuais problemas. 

 A avaliação formativa é aquela realizada durante todo o percurso do processo 
ensino-aprendizagem e visa identificar se os objetivos propostos e a metodologia 
adotada estão possibilitando a construção de conhecimentos por parte do aluno. 

As duas acepções superam o entendimento da avaliação como finalizadora do 
processo de aprendizagem. Assim, incorporam-se diferentes concepções de mundo e de 
sujeitos resultando na possibilidade da compreensão integral e mediadora do ensino-
aprendizagem, visto como instrumento de desenvolvimento nos aspectos biológico, psíquico 
e social.  

Contudo, a avaliação nessas dimensões pode utilizar diferentes mecanismos e 
atividades para alcançar seus objetivos: observação, debate, auto-avaliação, relatório 
individual, trabalho em grupo, seminário, prova objetiva, prova dissertativa, discussão com 
professores, entre outros. Ressalte-se que na modalidade a distância a avaliação final é 
presencial e se constitui de critérios diferenciados.  

É importante destacar o que vai ser avaliado no processo, de modo que a avaliação 
possa ser compreendida, também, como orientadora de um percurso. A utilização de 
técnicas variadas de avaliação permite um quadro mais abrangente do processo, tanto 
quantitativo quanto qualitativo, em função dos limites dos instrumentos utilizados. 

8.2. Do projeto pedagógico do curso 

O processo de avaliação do Curso de Graduação em Ciências Contábeis tem como 
referência a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES, e no Projeto Pedagógico Institucional da UFSC. 
Na modalidade à distância, também, são observados os Referenciais de Qualidade 
estabelecidos pela Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação – SEED. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE propõe mecanismos de avaliação por meio de 
reuniões nas quais são estabelecidas as diretrizes e metas a serem alcançadas pelo curso. 
Como resultado deste processo de avaliação, a atualização permanente do Projeto 
Pedagógico do curso de Ciências Contábeis da UFSC se coloca como um importante 
trabalho a ser desenvolvido. 

Por fim, a avaliação da eficácia do presente projeto, além de questionários de 
avaliação a serem propostos aos docentes do curso, também, acontece mediante o estímulo 
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a realização de pesquisas na graduação e pós-graduação, atividades de extensão e de 
formação, que tenham como tema o desempenho profissional e as opiniões dos egressos 
do curso. 

8.3. Avaliação e formação do corpo docente 

 A avaliação do corpo docente do departamento de Ciências Contábeis obedece a 
legislação federal e normas internas para a progressão funcional na carreira docente. A 
avaliação para a melhoria da qualidade do ensino encontra suporte e incentivo nas políticas 
de formação continuada do Departamento de Ciências Contábeis mediante o Sistema de 
Avaliação e Acompanhamento de Disciplinas – SAAD. Ainda, a avaliação do corpo docente 
é realizada sistematicamente por meio de questionário aplicado aos alunos do curso. 

8.4. Avaliação institucional 

 A Avaliação Institucional da UFSC é um processo dinâmico e visa a uma prática 
avaliativa de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo, levando em conta os 
aspectos de gestão, técnico, político, cultural, social e ético da Instituição. 

O processo de avaliação se constitui na identificação das potencialidades e das 
limitações da Instituição em suas políticas e suas práticas, em relação ao ensino, à 
pesquisa, à extensão e a gestão, observando as dimensões indicadas pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

O acompanhamento da avaliação é coordenado pela Comissão Própria de Avaliação 
– CPA, órgão colegiado permanente de coordenação do processo de auto-avaliação da 
Universidade. Além disso, o curso se utiliza dos dados do SAAD, que consiste num sistema 
eletrônico de avaliação, em especial na modalidade a distância, disponibilizado 
semestralmente no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os dados coletados são tabulados e 
analisados pela Coordenação Pedagógica do Curso, permitindo a elaboração de estratégias 
para o processo de melhoria contínua do curso.   

8.5. Avaliação EAD 

A avaliação do Curso na modalidade a distância é realizada de acordo com o 
Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, conforme segue no artigo 1º 

 
§ 1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação 
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos 
presenciais para: 
        I - avaliações de estudantes; 
        II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 
        III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação 
pertinente; e 
        IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.  
 

No curso do Curso de Ciências Contábeis tem-se como obrigatoriedade ir ao polo 
para participar de videoconferências, de provas e outras atividades demandadas pelos 
professores das disciplinas. 

Os alunos são avaliados por tarefas e provas, sendo que as provas devem ter peso 
mínimo de 70% na composição da nota final. As provas são realizadas por meio do moodle 
provas, desenvolvido pela UFSC e armazenado no servidor da instituição, o que permite a 
realização das provas apenas no Polo, em atendimento ao Decreto nº 5.622/05. As demais 
atividades são realizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA, onde são 
utilizadas ferramentas disponíveis como chat, fórum entre outros.  

No caso de reprovação, é disponibilizada aos alunos nova oportunidade para cursar 
a disciplina em forma de reedição de disciplina. 
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9. ATORES DO PROCESSO EAD 

Os atores que atuam no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de 
Santa Catarina se constituem, além do corpo discente e docente, por aqueles definidos pelo 
sistema UAB quais sejam: Coordenador de Curso, Coordenador de Tutoria, Coordenador de 
Polo, Professor Formador, Professor Conteudista, Tutor Presencial e Tutor a Distância. 

9.1. Corpo Docente 

NOME QUALIFICAÇÃO 

Alexandre Zoldan da Veiga Mestrado 

Altair Borgert Doutorado 

Bernadete Limongi Doutorado 

Eleonora Milano Falcão Vieira Doutorado 

Elisete Dahmer Pfitscher Doutorado 

Ernesto Fernando Rodrigues Vicente Doutorado 

Erves Ducati Mestrado 

Felicio Wessling Margotti Doutorado 

Fernando Guerra Mestrado 

Hans Michael Van Bellen Doutorado 

Humberto Pereira Vecchio Doutorado 

Irineu Afonso Frey Doutorado 

Joisse Antonio Lorandi Doutorado 

José Alonso Borba Doutorado 

Kamille Simas Ebsen de Paiva Mestrado 

Lairton Marcelo Comerlatto Mestrado 

Leandro Luis Darós Mestrado 

Leo Afonso Staudt Doutorado 

Leonardo Flach Doutorado 

Luis Moretto Neto Doutorado 

Luiz Alberton Doutorado 

Manuel Rosa de Oliveira Lino Doutorado 

Maria Denize Henrique Casagrande Doutorado 

Neri Muller Mestrado 

Orion Augusto Platt Neto Doutorado 

Patricia Fonseca Ferreira Arienti Doutorado 

Pedro José von Mecheln Doutorado 

Rafael Murillo Digiacomo Mestrado 

Ricardo Rodrigo Stark Bernard Doutorado 

Rogério João Lunkes Doutorado 

Sergio Marian Mestrado 

Sergio Murilo Petri Doutorado 

Sonia Maria Pereira Doutorado 

Ubaldo Cesar Balthazar Doutorado 

Valdirene Gasparetto Doutorado 
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9.2.  Descrição dos atores – UAB 

Cada ator envolvido no processo EaD desempenha, conforme normas estabelecidas 
para o Sistema UAB, funções específicas de acordo com o cargo que ocupa, conforme se 
relaciona a seguir. 

9.2.1. Coordenador de Curso 

 coordenar, acompanhar e avaliar  as atividades acadêmicas do curso; 

 participar das atividades de capacitação e de atualização desenvolvidas na 
Instituição de Ensino; 

 participar do grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia, 
elaboração de materiais didáticos para a modalidade a distância e sistema de 
avaliação do  aluno; 

 realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e 
capacitação dos profissionais envolvidos no curso; 

 elaborar, em conjunto com o corpo docente do curso,  o sistema de avaliação do 
aluno; 

 participar dos  fóruns virtuais e presenciais da área de atuação; 

 realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de alunos;, 
em conjunto com o coordenador UAB;   

 acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso; 

 verificar ―in loco‖ o bom andamento dos cursos;  

 acompanhar e supervisionar as atividades: dos tutores, dos professores, do 
coordenador de tutoria e dos coordenadores de pólo; 

 informar para o coordenador UAB a relação mensal de bolsistas aptos e inaptos 
para recebimento; 

 auxiliar o coordenador UAB na elaboração da planilha financeira do curso. 

9.2.2. Coordenador de Tutoria 

 participar das atividades de capacitação e atualização; 

 acompanhar o planejamento e o desenvolvimento processos seletivos de 
tutores, em conjunto com o coordenador de curso; 

 acompanhar as atividades acadêmicas do curso; 

 verificar ―in loco‖ o bom andamento dos cursos;  

 informar para o coordenador do curso qual a relação mensal de tutores aptos e 
inaptos para recebimento de bolsas; 

 acompanhar o planejamento e desenvolvimento das atividades de seleção e 
capacitação dos tutores envolvidos no programa; 

 acompanhar e supervisionar as atividades dos  tutores; 

 encaminhar à coordenação do curso relatório semestral de desempenho da 
tutoria. 

9.2.3. Professor Conteudista 

 elaborar e entregar  os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao longo do curso 
no prazo determinado; 

 adequar  conteúdos,  materiais didáticos,  mídias e bibliografia utilizados para o 
desenvolvimento do curso á linguagem da modalidade a distância 

 realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a 
modalidade a distância; 

 adequar e disponibilizar, para o coordenador de curso, o material didático nas 
diversas mídias; 
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 participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na Instituição 
de Ensino; 

9.2.4. Professor Formador 

 desenvolver as atividades docentes da disciplina em oferta na modalidade a 
distância mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no projeto 
acadêmico do curso;   

 coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em disciplinas ou 
conteúdos sob sua coordenação; 

 desenvolver as atividades docentes na capacitação de coordenadores, 
professores e tutores mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no 
plano de capacitação; 

 desenvolver o sistema de avaliação de alunos,  mediante o uso dos recursos e 
metodologia previstos no plano de curso; 

 apresentar ao coordenador de curso, ao final da disciplina ofertada,  relatório do 
desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da  disciplina;   

 participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e 
materiais didáticos para a modalidade a distância. 

 realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a 
modalidade a distância; 

 participar das atividades de docência das disciplinas curriculares do curso;  

 desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, a metodologia de 
avaliação do aluno;; 

 desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino 
desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;    

 elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito de suas 
atribuições, para encaminhamento à DED/CAPES/MEC, ou quando solicitado.   

9.2.5. Tutor Presencial e a Distância 

 mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

 acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

 manter regularidade de acesso ao AVA  e dar  retorno às solicitações do cursista 
no prazo máximo de 24 horas; 

 estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 
discentes; 

 colaborar com a coordenação do curso na  avaliação dos estudantes;  

 participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 
Instituição de Ensino;  

 elaborar relatórios mensais  de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 
coordenação de tutoria; 

 participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 
responsável;   

 apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos 
polos, em especial na aplicação de avaliações.  

9.3. Demais atores do Curso 

Com o intuído de manter a qualidade do curso de Ciências Contábeis na modalidade 
a distância, como padrão estipulado para os cursos presenciais da UFSC, optou-se por 
instituir as mesmas coordenações do curso presencial para o curso a distância, além das já 
definidas pela UAB, quais sejam: 
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 Coordenação de Estágio Supervisionado; 
 Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 
 Coordenação de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA; e 
 

 As atribuições destes atores estão definidas pelas normas do ensino presencial. 

9.4. Capacitação 

O Curso de Ciências Contábeis capacita seus professores e tutores por meio do 
Programa Anual de Capacitação Continuada – PACC do Núcleo UAB da UFSC que visa 
contribuir para a ampliação dos debates sobre as diversas etapas envolvidas no 
planejamento, implantação, desenvolvimento, oferta e avaliação de projetos de cursos 
superiores nessa modalidade. Além disso, busca propiciar a discussão de aspectos teóricos 
e metodológicos e aqueles referentes à produção de materiais, mas principalmente prover, 
tanto para os docentes e tutores como para as equipes de suporte de estratégias, métodos 
e ferramentas que propiciem a efetividade no processo de aprendizagem nessa modalidade.  

A proposta do PACC é ofertar um portfólio de eventos que atenda de forma integrada 
os docentes envolvidos nas duas modalidades. Cabe ressaltar que é necessário estender o 
conceito tradicionalmente aplicado ao termo docente, comum no contexto dos cursos 
presenciais, para abarcar todos os atores do corpo social envolvidos no processo de ensino 
e aprendizagem, isto é, os tutores presenciais e a distância, a equipe de produção de 
conteúdo e os gestores do curso.  

Algumas das atividades realizadas anualmente no PACC são: 

 Oficinas de Capacitação para o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 
Moodle; 

 Seminário de Pesquisa em EAD: realizado anualmente e encontra-se na 4. 
Edição; 

 Capacitação de Coordenadores dos Polos de Apoio Presencial: esta é uma 
capacitação continuada no AVEA com um encontro presencial por ano;  

 Capacitação de Tutores: realizada anualmente com encontros presenciais ao 
longo de cada ano; 

 Oficina para Técnicos de Informática dos Polos UAB/IFSC: de acordo com a 
demanda; 

 Capacitação de equipe multidisciplinar para produção e oferta de cursos na 
modalidade a distância: de acordo com a demanda. 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular do curso de Ciências Contábeis da UFSC é única, e 
estabelecida sob a mesma estrutura (componentes curriculares) para as modalidades 
presencial e a distância, independentemente do turno (diurno ou noturno).  

Os conteúdos de formação são agrupados em três núcleos interligados: 

a) Conteúdos de formação básica – estudos relacionados com outras áreas do 
conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos 
Quantitativos, Matemática e Estatística; 

b) Conteúdos de formação profissional – estudos específicos atinentes às Teorias 
da Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-
governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas 
aplicações peculiares ao setor público e privado; 
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c) Conteúdos de formação teórico-prática – Estágio Curricular Supervisionado não 

Obrigatório, Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos 

Optativos, Prática em Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados 
para Contabilidade, além do Trabalho de Conclusão do Curso. 

Estes conteúdos estão diluídos ao longo do curso em componentes curriculares 
obrigatórios e não obrigatórios. 

10.1. Componentes curriculares obrigatórios 

Os componentes curriculares do Curso de Ciências Contábeis da UFSC são 
formados por disciplinas obrigatórias e optativas, para fins de integralização curricular, e 
também pelo Trabalho de Conclusão de Curso e pelas Atividades Complementares. 

Ainda, em conformidade com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a realização do 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE é componente curricular 
obrigatório para a obtenção do diploma, sendo inscrita no histórico escolar do estudante 
somente a sua situação regular. 

10.1.1. Disciplinas curriculares obrigatórias 

As disciplinas curriculares obrigatórias são distribuídas em três grupos de formação: básica, 
profissional e teórico-prática. Vale destacar que, para fins de controles internos da UFSC, as 
disciplinas apresentam codificação específica para cada modalidade de ensino.  

a) Disciplinas de formação básica 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

Presencial EAD 

CAD-5151 CAD-9151 Teoria das Organizações 72 - 4 60 

CCN-5120 CCN-9120 Contabilometria 72 - 4 60 

 CCN-9102 Introdução a Educação a Distância2 36 - 2 30 

CNM-5145 CNM-9145 Teoria Econômica 72 - 4 60 

CNM-5305 CNM-9305 Mercado de Capitais 72 - 4 60 

DIR-5966 DIR-9966 Legislação Comercial e Societária 72 - 4 60 

DIR-5972 DIR-9972 Legislação Social e Previdenciária 72 - 4 60 

DIR-5991 DIR-9991 Legislação Tributária 72 - 4 60 

FIL-5109 FIL-9109 Ética e Filosofia Política 72 - 4 60 

INE-5125 INE-9125 Métodos Estatísticos I 72 - 4 60 

INE-5126 INE-9126 Métodos Estatísticos II 72 - 4 60 

LLV-5603 LLV-9603 Produção Textual Acadêmica I 60 - 4 50 

MTM-5134 MTM-9134 Matemática I 60 - 4 50 

MTM-5151 MTM-9151 Matemática Financeira I 72 - 4 60 

MTM-5152 MTM-9152 Matemática Financeira II 72 - 4 60 

Total 984/1.020 820/850 

b) Disciplinas de formação profissional 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

Presencial EAD 

CCN-5115 CCN-9115 Contabilidade I 72 - 4 60 

                                                

 
2
 A disciplina ―Introdução a Educação a Distância‖ é obrigatória apenas para a modalidade a distância. 
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CCN-5116 CCN-9116 Contabilidade II 72 - 4 60 

CCN-5117 CCN-9117 Contabilidade III 72 - 4 60 

CCN-5119 CCN-9119 Contabilidade Superior 72 - 4 60 

CCN-5137 CCN-9137 Contabilidade de Custos 72 - 4 60 

CCN-5139 CCN-9139 Análise de Custos 72 - 4 60 

CCN-5140 CCN-9140 Contabilidade Gerencial 72 - 4 60 

CCN-5141 CCN-9141 Técnicas de Pesquisa em Contabilidade 72 - 4 60 

CCN-5147 CCN-9147 Perícia Contábil 72 - 4 60 

CCN-5171 CCN-9171 Contabilidade Pública I 72 - 4 60 

CCN-5172 CCN-9172 Contabilidade Pública II 72 - 4 60 

CCN-5180 CCN-9180 Contabilidade e Finanças 72 - 4 60 

CCN-5183 CCN-9183 Contabilidade Atuarial 36 - 2 30 

CCN-5184 CCN-9184 Contabilidade Avançada 72 - 4 60 

CCN-5186 CCN-9186 Teoria da Contabilidade 72 - 4 60 

CCN-5303 CCN-9303 Análise das Demonstrações Contábeis 72 - 4 60 

CCN-5318 CCN-9318 Auditoria Contábil I 72 - 4 60 

CCN-5320 CCN-9320 Auditoria Contábil II 72 - 4 60 

CCN-5321 CCN-9321 Contabilidade Tributária I 72 - 4 60 

CCN-5322 CCN-9322 Contabilidade Tributária II 72 - 4 60 

CCN-5323 CCN-9256 Planejamento Tributário 72 - 4 60 

CCN-5325 CCN-9325 Controladoria 72 - 4 60 

Total 1.548 1.290 

c) Disciplinas de formação teórico-prática 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

Presencial EAD 

CCN-5124 CCN-9124 Laboratório de Prática Contábil 72 - 4 60 

CCN-5181 CCN-9181 Simulação Gerencial I 36 - 2 30 

CCN-5182 CCN-9182 Simulação Gerencial II 36 - 2 30 

CCN-5185 CCN-9185 Sistemas de Informação Contábil 72 - 4 60 

Total 216 180 

10.1.2. Disciplinas curriculares optativas  

Ainda, no decorrer do Curso, o aluno deverá cursar disciplinas optativas, no mínimo 
288 horas-aula (equivalentes a 240 horas) na modalidade presencial, e 252 horas-aula 
(equivalentes a 210 horas) na modalidade a distância, dentre as seguintes disciplinas:  

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

Presencial EAD 

 CCN-9102 Introdução a Educação a Distância 36 - 2 30 

CCN-5166 CCN-9166 Contabilidade Rural 72 - 4 60 

CCN-5167 CCN-9167 Contabilidade de hotelaria e turismo 36 - 2 30 

CCN-5231 CCN-9231 Tópicos especiais de Contabilidade I 36 - 2 30 

CCN-5232 CCN-9232 Tópicos Especiais de Contabilidade II 36 - 2 30 

CCN-5233 CCN-9233 Tópicos Especiais de Contabilidade III 72 - 4 60 

CCN-5241 CCN-9241 Tópicos Especiais de Contabilidade Gerencial I 36 - 2 30 

CCN-5242 CCN-9242 Tópicos Especiais de Contabilidade Gerencial II 36 - 2 30 

CCN-5243 CCN-9243 Tópicos Especiais de Contabilidade Gerencial III 72 - 4 60 

CCN-5246 CCN-9246 Tópicos Especiais de Contabilidade Societária 36 - 2 30 

CCN-5247 CCN-9247 Contabilidade e Responsabilidade Social 72 - 4 60 

CCN-5248 CCN-9248 Controle Interno na Administração Pública 72 - 4 60 

CCN-5249 CCN-9249 Contabilidade de Ativos Intangíveis 72 - 4 60 
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CCN-5250 CCN-9250 Contabilidade e Avaliação Multicriterial 72 - 4 60 

CCN-5251 CCN-9251 Tópicos especiais de Contabilidade Pública I 36 - 2 30 

CCN-5252 CCN-9252 Tópicos Especiais de Contabilidade Pública II 36 - 2 30 

CCN-5253 CCN-9253 Tópicos Especiais de Contabilidade Pública III 72 - 4 60 

CCN-5254 CCN-9254 Sistemas de Informações Gerenciais 72 - 4 60 

CCN-5255 CCN-9255 Pericia Societária 36 - 2 30 

CCN-5257 CCN-9257 Contabilidade de Instituições Financeiras 72 - 4 60 

 CCN-9258 Planejamento Tributário II 36 - 2 30 

CCN-5259 CCN-9264 Normas Internacionais de Contabilidade 72 - 4 60 

 CCN-9259 
Matemática Financeira Aplicada a Finanças 
Pessoais 

72 - 4 60 

CCN-5264 CCN-9260 Obrigações Acessórias – Declarações  72 - 4 60 

CCN-5261 CCN-9261 Contabilidade de Empresas Imobiliárias 36 - 2 30 

CCN-5262 CCN-9262 Contabilidade de Cooperativas 36 - 2 30 

 CCN-9234 
Tópicos Especiais de Contabilidade III – 
Simulação de Empresas do Sistema Financeiro 

72 - 4 60 

EGC-5029 EGC-9029 Gestão da Sustentabilidade 36 - 2 30 

EGC-5263 EGC-9263 Finanças Pessoais 72 - 4 60 

LSB-7904 LSB-9904 Língua Brasileira de Sinais 72 - 4 60 

 
Da carga total de disciplinas optativas, a critério do aluno, 144 horas-aula 

(equivalentes a 120 horas) poderão ser cursadas em outros cursos de graduação.  

10.1.3. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, consiste 
num trabalho elaborado individualmente sob a orientação de um professor do quadro do 
Departamento de Ciências Contábeis da UFSC, conforme regulamento constante em anexo. 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

Presencial EAD 

CCN-5404 CCN-9404 TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 180 - 10 150 

Total 180 150 

10.1.4. Atividades complementares 

Ainda, no decorrer do Curso, o aluno deverá realizar e comprovar atividades 
complementares, num total mínimo de 384 horas/aula (equivalentes a 320 horas) 
distribuídas em grupos conforme regulamento constante em anexo.  

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

Presencial EAD 

CCN-5301 CCN-9301 Atividades Complementares 384 320 

Total 384 320 

10.2. Componentes não obrigatórios 

O Estágio Curricular não obrigatório, supervisionado, do curso de Ciências Contábeis 
da UFSC é um componente curricular, não obrigatório, direcionado para a consolidação dos 
desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. 

As atividades de Estágio Curricular não obrigatório estão regulamentadas em 
documento próprio, que se encontra em anexo. 
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10.3. Integralização curricular 

A integralização curricular no curso de Ciências Contábeis da UFSC ocorre mediante 
os seguintes componentes curriculares: 

COMPONENTES 
MODALIDADE 

PRESENCIAL A DISTÂNCIA 

CN/HA HORAS CH/HA HORAS 

Disciplinas de formação básica 984 820 1.020 850 

Disciplinas de formação profissional 1.548 1.290 1.548 1.290 

Disciplinas de formação teórico-prática 216 180 216 180 

Disciplinas optativas3 288 240 252 210 

Trabalho de Conclusão de Curso 180 150 180 150 

Atividades complementares 384 320 384 320 

TOTAL 3.600 3.000 3.600 3.000 

10.3.1. Semestralização das disciplinas (fases) 

As disciplinas estão distribuídas em 9 fases, sendo que as atividades 
complementares são realizadas concomitantemente com as demais disciplinas, ao longo da 
trajetória acadêmica do aluno, e validadas até o final do curso. Vale destacar que, para a 
modalidade a distância, tendo em vista a oferta de disciplinas por demanda e seqüenciadas, 
não se observa o cumprimento de pré-requisitos. 

1ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5102 CCN-9102 Introdução ao Ensino a Distância 36 - 2 30  

CCN-5115 CCN-9115 Contabilidade I 72 - 4 60  

DIR-5966 DIR-9966 Legislação Comercial e Societária 72 - 4 60  

CAD-5151 CAD-9151 Teoria das Organizações 72 - 4 60  

LLV-5603 LLV-9603 Produção Textual Acadêmica I 60 - 4 50  

MTM-5134 MTM-9134 Matemática I 60 - 4 50  

Total 372 310  

2ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5116 CCN-9116 Contabilidade II 72 - 4 60 CCN-5115 

CNM-5145 CNM-9145 Teoria Econômica 72 - 4 60  

INE-5125 INE-9125 Métodos Estatísticos I 72 - 4 60  

MTM-5151 MTM-9151 Matemática Financeira I 72 - 4 60  

DIR-5972 DIR-9972 Legislação Social e Previdenciária 72 - 4 60  

Total 360 300  

3ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

                                                

 
3
 Para a modalidade a distância, a carga horária total das disciplinas optativas foi reduzida pela oferta da disciplina ―Introdução 

ao Ensino a Distância‖, não obrigatória na modalidade presencial.   
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CCN-5117 CCN-9117 Contabilidade III 72 - 4 60 CCN-5116 

MTM-5152 MTM-9152 Matemática Financeira II 72 - 4 60 MTM-5151 

FIL-5109 FIL-9109 Ética e Filosofia Política 72 - 4 60  

CCN-5124 CCN-9124 Laboratório de Prática Contábil 72 - 4 60 CCN-5116 

INE-5126 INE-9126 Métodos Estatísticos II 72 - 4 60 INE-5125 

Total 360 300  

4ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5137 CCN-9137 Contabilidade de Custos 72 - 4 60 CCN-5117 

CCN-5120 CCN-9120 Contabilometria 72 - 4 60 INE-5125 

DIR-5991 DIR-9991 Legislação Tributária 72 - 4 60  

CCN-5119 CCN-9119 Contabilidade Superior 72 - 4 60 CCN-5117 

---------- ---------- Disciplina(s) Optativa(s) 72 - 4 60  

Total 360 300  

5ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5171 CCN-9171 Contabilidade Pública I 72 - 4 60  

CCN-5321 CCN-9321 Contabilidade Tributária I 72 - 4 60 DIR-5991 

CNM-5305 CNM-9305 Mercado de Capitais 72 - 4 60 MTM-5152 

CCN-5303 CCN-9303 Análise das Demonstrações Contábeis 72 - 4 60 CCN-5119 

CCN-5139 CCN-9139 Análise de Custos 72 - 4 60 CCN-5137 

Total 360 300  

6ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5172 CCN-9172 Contabilidade Pública II 72 - 4 60 CCN-5171 

CCN-5322 CCN-9322 Contabilidade Tributária II 72 - 4 60 DIR-5991 

CCN-5141 CCN-9141 
Técnicas de Pesquisa em 
Contabilidade 

72 - 4 60 CCN-5119 

CCN-5180 CCN-9180 Contabilidade e Finanças 72 - 4 60 MTM-5152 

CCN-5140 CCN-9140 Contabilidade Gerencial 72 - 4 60 CCN-5139 

Total 360 300  

7ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5318 CCN-9318 Auditoria Contábil I 72 - 4 60 CCN-5303 

CCN-5184 CCN-9184 Contabilidade Avançada 72 - 4 60 CCN-5119 

CCN-5186 CCN-9186 Teoria da Contabilidade 72 - 4 60 CCN-5119 

CCN-5185 CCN-9185 Sistemas de Informação Contábil 72 - 4 60 CCN-5124 

CCN-5183 CCN-9183 Contabilidade Atuarial 36 - 2 30 CCN-5180 

CCN-5181 CCN-9181 Simulação Gerencial I 36 - 2 30 CCN-5140 

Total 360 300  
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8ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5320 CCN-9320 Auditoria Contábil II 72 - 4 60 CCN-5318 

CCN-5147 CCN-9147 Perícia Contábil 72 - 4 60 CCN-5318 

CCN-5325 CCN-9325 Controladoria 72 - 4 60 CCN-5140 

CCN-5182 CCN-9182 Simulação Gerencial II 36 - 2 30 CCN-5181 

CCN-5323 CCN-9256 Planejamento Tributário 72 - 4 60 
CCN-5321 
CCN-5322 

----------- ----------- Disciplina(s) Optativa(s) 36 - 2 30  

Total 360 300  

9ª FASE 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5404 CCN-9404 
TCC – Trabalho de Conclusão de 
Curso 

180-10 150 
LLV-5603 
CCN-5141 

----------- ----------- Disciplina(s) Optativa(s) 144 - 8 120  

Total 324 270  

Atividades Complementares 

CÓDIGO 
DISCIPLINA CH/HA HORAS 

PRÉ-
REQUISITO Presencial EAD 

CCN-5301 CCN-9301 Atividades complementares  384 320  

Total 384 320  

 

A matriz curricular apresenta as disciplinas numa seqüência em termos de conteúdo 
e grau de complexidade. As disciplinas de formação básica estão concentradas, 
principalmente, nas primeiras fases do curso, pois dão suporte às demais, enquanto que as 
de formação profissional estão diluídas ao longo do curso, em grau ascendente de 
dificuldade. Já, ao final do curso, se concentram as disciplinas de caráter mais prático como, 
por exemplo, Laboratório de Prática Contábil, com ênfase na prática manual de 
lançamentos, Sistemas de Informação Contábil, com ênfase em softwares da Contabilidade, 
e Simulação Gerencial I e II, em que os alunos são solicitados a gerenciar uma empresa 
virtual.  

O TCC, representado por uma Monografia, ou por um Artigo científico publicado, se 
constitui no trabalho de pesquisa e de formação na iniciação da pesquisa científica. O 
Trabalho de Conclusão de Curso é precedido por duas disciplinas que lhe são necessárias: 
Técnicas de Pesquisa em Contabilidade e Produção Textual Acadêmica I, esta última já 
cursada na primeira fase, a fim de habilitar os alunos a redigirem seus ensaios. 

As atividades complementares recebem horas de modo a garantir a mais ampla 
gama de atividades a serem exercidas pelos acadêmicos, de tal forma que as horas 
demandadas não sejam preenchidas apenas com um grupo de atividades. A carga 
humanística e social de alguns conteúdos da própria contabilidade (Balanço Social, Balanço 
Ambiental etc.) deve ser complementada pelo aluno por meio das atividades 
complementares. Ainda, dentro desta linha de formação ampla e variada, procurou-se 
valorizar o estágio curricular que, embora não obrigatório, é supervisionado, contando com 
um Regulamento próprio.  
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10.3.2. Ementas das disciplinas 

As disciplinas estão dispostas em ordem de oferta, de acordo com as fases 
sugeridas, com destaque para a ementa, objetivo e bibliografia. 

CCN 9101 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

EMENTA 

Educação a Distância: Conceitos, histórico, característica, legislação brasileira e 
contexto atual na UAB; equipe multidisciplinar; materiais educacionais e mídias; infra- 
estrutura de apoio; aprender e estudar a distância. 

OBJETIVOS 

Apresentar uma visão da Educação a Distância, preparando os alunos dos cursos a 
distância para estudar e aprender nesta modalidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Decreto Nº 5622, de 19 de dezembro de 2005. 
Diário Oficial da União, Brasília, 20 de dezembro de 2005.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Decreto 5800, de 08 de junho de 2006. Diário 
Oficial da União, Brasília, de 08 de junho de 2006. Disponível em: http://www.mec.gov.br 
Acesso em 12 de setembro de 2007. 

BITTENCOURT, D.F.; MORAES, M. Fundamentos da Educação a distância. (Apostila 
do Curso de Especialização para Gestores de Instituições de Ensino Técnico do 
Sistema SENAI). Florianópolis: LED/PPGEP/UFSC, 2000. 

BRNA, P. Collaborative virtual learning environments for concept learning. International 
Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, V 8, N.2, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Edital UAB. Brasília: MEC/SEED, 2005.  
Disponível em: http://www.uab.mec.gov.br Acesso em 12 de setembro de 2007.  

CATAPAN, Araci Hack; MALLMANN, Elena; RONCARELLI, Doris. Ambientes Virtuais 
de Ensino: aprendizagem desafios na mediação pedagógica em educação a distância. 
In: CONAHPA 2006 - Congresso Nacional de Ambientes Hipermídia. Florianópolis, 
2006. Disponível em: http://www.conahpa.ufsc.br/ Acesso em 25 set 2007. 

GADOTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio. ―A educação começa por um encontro‖ 
[Prefácio]. In: GOMEZ, Margarida Victoria. Educação em rede: uma visão 
emancipadora. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freire, 2004. p.13-19. (Guia da escola 
cidadã). 

GAMEZ, Luciano. A construção da coerência em cenários pedagógicos online. Tese 
(Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
2004. Disponível em: http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/5411.pdfAcesso em 12 junho 
2007. 

GARCIA ARETIO, L. Educación a distancia hoy. Madrid: UNED, 1994. 

GARCIA ARETIO, L. La Educación a Distancia: de la teoria a la prática. Barcelona: 
2001, 328 p. 

KEEGAN, D. J. Foundations of Distance Education. Routledge Studies in Distance 
Education series. Third edition. London: Routledge, 1996. 
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LANDIM, C. M. P. F. Educação a distância: algumas considerações. Rio de Janeiro, 
1997 

MORAN, José Manuel. O que é educação a distância. 2002. Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm. Acesso em: 13 de abril de 2007. 

PETERS, O.). Theoretical aspects of correspondence instruction. In O. Mackenzie & E. 
L. Christensen (Eds.), The Changing World of Correspondence Study University Park, 
PA: Pennsylvania State University. 1971 

PRETI, O. Educação a distância: uma prática educativa mediadora e mediatizada. In: 
PRETI, O. Educação a distancia: inícios e indícios de um percurso. Cuiabá: NEAD/IE-
UFNT, 1996. 

CAD 9151 - TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 

EMENTA 

Analisa a organização como um sistema aberto ao meio-ambiente. Aborda questões 
ligadas aos requisitos e necessidades das empresas contemporâneas, investigando formas 
não burocráticas e alternativas emergentes de gestão. Discute cenários futuros e analisa o 
papel do gerente como intérprete e executor do processo de mudança e inovação 
organizacional. 

OBJETIVOS 

Contribuir para a formação gerencial dos alunos de Contabilidade, facilitando o 
entendimento preciso dos modelos de organização e gestão, bem como da evolução da 
administração e da dinâmica das organizações 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo. Teoria geral da administração – gerenciando 
organizações. São Paulo: Saraiva, 2003. 

DAFT, Richard. Teoria e projeto das organizações. São Paulo: LTC, 1999. 

FAVA, Rubens. Caminhos da administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

HAMPTON, David. Administração: processos administrativos. São Paulo: Mac Graw, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ORWELL, George. A revolução dos bichos. Porto Alegre: Globo, 1988. 

PERUZZO, Marcelo. Os dez mandamentos de Deus e os pecados organizacionais. Curitiba: 
Ed. do autor, 2002. 

ROBBINS, Stephen. Administração – mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2000. 

_______. Comportamento organizacional. São Paulo: LTC, 1999. 

SCHERMERHORN JR., John R. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

SEMLER, Ricardo. Virando a própria mesa. São Paulo: Best Seller, 1988 

TACHIZAWA, Takeshy; CRUZ JÚNIOR, João Benjamim; OLIVEIRA ROCHA, José Antonio. 
Gestão de negócios. São Paulo: Atlas, 2001. 

TACHIZAWA, Takeshy; SCAICO, Oswaldo. Organização flexível – qualidade na gestão de 
processos. São Paulo: Atlas, 1997. 

CCN 9115 - CONTABILIDADE I    
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EMENTA  

Entidades e informações sobre elas. Objeto e Objetivos da Contabilidade. Patrimônio 
e Patrimônio Líquido. O balanço patrimonial. Entidades ―em operações‖: registros contábeis 
através de ―balanços sucessivos‖ e através de ―partidas dobradas‖. Princípios contábeis: 
abordagem inicial. Escrituração das demonstrações contábeis a partir do registro de 
operações: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração 
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e Demonstração do Fluxo de Caixa 
(método direto). Notas explicativas (introdução). História da Contabilidade. O 
desenvolvimento do pensamento contábil e a Contabilidade no Brasil. 

OBJETIVOS 

Habilitar o ingressante no Curso de Ciências Contábeis a estruturar as cinco 
demonstrações contábeis previstas na legislação societária, a partir dos registros de 
operações típicas de empresas prestadoras de serviços e comerciais, realizados em estreita 
observância aos princípios fundamentais da contabilidade, em especial ao da 
"competência". Provocar o interesse pelo aprofundamento do estudo da contabilidade, a 
partir do conjunto de demonstrações contábeis geradas e das discussões sobre a 
Contabilidade observada como ciência social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo 
dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as 
normas internacionais e do CPC.  São Paulo: Atlas, 2010. 

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. Equipe de professores da faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da USP, 9 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COELHO, Cláudio Ulisses Ferreira; SIQUEIRA, José Ricardo Maia de; LINS, Luis dos 
Santos. Fundamentos de contabilidade: estrutura, classificação e análise – uma proposta 
interativa. São Paulo: Thomson Learning, 2008. 

CREPALDI, S.A. Curso básico de contabilidade: resumo da teoria atendendo às novas 
demandas de gestão empresarial. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2008 

CRUZ, June Alisson. Contabilidade introdutória: descomplicada, com atualizações da Lei 
11.638/07. Curitiba: Juruá, 2009 

FÁVERO, Hamilton Luiz; et. al. Contabilidade, teoria e prática.  São Paulo: Atlas, 1997. 

GRECO. Alísio; AREND, Lauro. Contabilidade: teoria e práticas básicas. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos.  Curso de Contabilidade para não 
contadores.  4 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

REDAELLI, Dauro Rodrigues. Coletânea de exercícios de contabilidade. Florianópolis: 2000 
[não editado]. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 2005. 

SÁ, Antônio Lopes de.  A história milenar da contabilidade. São Paulo: IOB (Temática 
Contábil), 3ª sem. Abril 1995. 

SILVA, César A. T.; TRISTÃO, Gilberto.  Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 1999. 
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VERTES, Alexandre. Dupla contabilidade geral. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 1971. 

CCN 9116 - CONTABILIDADE II 

EMENTA  

Fatos contábeis. Ativo Circulante: disponibilidades, investimentos temporários e 
contas a receber. Estoques. ―estoques em uma empresa comercial típica‖. Despesas 
antecipadas. Realizável a Longo Prazo. Investimentos. Imobilizado. Intangível. Passivo 
Circulante e Passivo Não Circulante. Patrimônio Líquido: Reservas. Introdução ao estudo da 
Correção Monetária. Atualização monetária e a contabilidade diante da inflação, no Brasil: 
introdução. Aprofundamento do estudo dos Princípios Fundamentais da Contabilidade. 
Tópicos sobre a história da contabilidade. 

OBJETIVOS 

Aprofundar o estudo da Contabilidade com a apresentação de operações típicas de 
empresas comerciais e prestadoras de serviços, com os registros contábeis de tais 
operações, embasados nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e com a geração de 
demonstrações contábeis de acordo com a legislação societária brasileira. Iniciar o estudo 
da contabilidade diante da inflação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GELBCKE, Ernesto Rubens; MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de 
Contabilidade das sociedades por ações (aplicável às demais sociedades). São Paulo: 
Atlas, 2010 

IUDICIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Contabilidade Introdutória. São Paulo: Atlas, 
2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Lei 6.404/76 e suas alterações. DOU. Brasília- DF. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Princípios Fundamentais e Normas 
Brasileiras de Contabilidade. Brasília, 2008. 

SILVA, César Augusto Tibúrcio da; TRISTÃO, Gilberto.  Contabilidade Básica. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

IUDICIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. São Paulo: Atlas, 
1990. 

CCN 9117 - CONTABILIDADE III        

EMENTA 

Ativo Permanente - Investimentos: classificação, critérios gerais de avaliação; 
Participações societárias: avaliação pelo método do custo de aquisição e pelo método da 
equivalência patrimonial (aprofundamento do estudo); Ativo Imobilizado: aprofundamento do 
estudo; Ativo Diferido: aprofundamento do estudo; Passivo Circulante e Exigível a Longo 
Prazo: debêntures, Empréstimos e Financiamentos; Resultado de Exercícios Futuros: 
receitas, despesas, custos; Patrimônio Líquido: Capital Social, Reserva de Capital, Reserva 
de Reavaliação, Reserva de Lucros, Lucros ou Prejuízos Acumulados. Estruturação do 
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. 

OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno da terceira fase do curso de Ciências Contábeis a solidificação 
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dos conhecimentos até então recebidos, visando, em conseqüência, a possibilidade de 
aplicação integrada dos conhecimentos anteriormente adquiridos, juntamente com os 
desenvolvidos nesta fase. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Correção Monetária das Demonstrações Financeiras. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 1988. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso Básico de Contabilidade: texto e exercícios 
programados. São Paulo: Atlas, 1988. 

BRASIL. Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, v.114, n. 239, p.16.419, 17 de 
dezembro de 1976. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – SP/Ibracon (Instituto Brasileiro de 
Contadores), Contabilidade em segmentos específicos e outros. 1 ed, Editora Atlas,  2000. 

FIPECAFI, Manual de contabilidade das sociedades por ações (Aplicável às Demais 
Sociedades). 6 ed. Atlas, 2003. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1990.   

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos; BEGALLI, Glaucos A;MELLO, Adílio Tavares 
de. Contabilidade comercial: livro de exercícios. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

MARION,  José Carlos. Contabilidade empresarial. 5 ed. São Paulo: Atlas. 1993. [Livro-
texto] 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de contabilidade básica: uma introdução à prática contábil. 
2 ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade básica - livro-texto. 4 ed. Editora Atlas,  2000. 

REDAELLI, Dauro Rodrigues. Coletânea de exercícios de contabilidade. Florianópolis: 1993 
[não editado]. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPIGLIA, Américo Oswaldo. Contabilidade Básica. São Paulo: Pioneira, Editora da USP, 
1966. 

D‘AURIA, Francisco. Primeiros Princípios de Contabilidade Pura. São Paulo: Nacional, 1959. 

DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Rio de Janeiro: Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), 1976. 

FRANCO, Hilário. 50 Anos de Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1993. 

FRANCO, Hilário. Contabilidade Comercial. 12 ed. São Paulo, 1979. 

FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 22 ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

FRANCO, Hilário. A Evolução dos Princípios Contábeis no Brasil. São Paulo: Atlas, 1988. 

GOUVEIA, Nelson. Contabilidade Básica. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1984. 

CCN 9119 - CONTABILIDADE SUPERIOR 

EMENTA  

Aprofundamento das demonstrações financeiras: Demonstração de Posição 
Financeira (Balanço Patrimonial), Demonstração do Resultado, Demonstração das 
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Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; e Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC. 
Demonstração do Valor Adicionado – DVA. Lucro Contábil x Lucro Financeiro. Balanços 
Social e Ambiental. 

OBJETIVOS 

Aprofundar os conhecimentos sobre as demonstrações financeiras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ERNST & YOUG; FIPECAFI. Manual de normas internacionais de contabilidade: IFRS 
versus normas brasileiras. 2 ed. rev e atualizada. São Paulo: Atlas, 2010.  

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade das sociedades por ações: aplicável também às demais sociedades. 7 ed. rev 
e atualizada. São Paulo: Atlas, 2007. E Suplemento de 2009. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V.. Contabilidade avançada e análise das 
demonstrações financeiras. 15 ed. São Paulo: Editora Frase. 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACKER, Paul de. Gestão ambiental: a administração verde. Trad. Heloisa Martins Costa. 
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 

BRASIL. Lei No  9.795, de 27 de abril de 1999.  Dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. DOU, v. 138, no 79. 
Brasília: Imprensa Nacional, 1999. 

BRASIL. Lei No  11.638/07, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da lei 
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e 
estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de 
demonstrações financeiras. 

CAVALLAZZI FILHO, Tullo. Atualidades do novo direito empresarial. Florianópolis: OAB, 
2002. 

ERNST & YOUG; FIPECAFI. Manual de normas internacionais de contabilidade: IFRS 
versus normas brasileiras. 2 ed. rev e atualizada. São Paulo: Atlas, 2010.  

FERREIRA, Araceli Cristina de Souza.  Contabilidade ambiental em controladoria: 
agregando valor para a empresa. São Paulo: Bookman, 2002. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

______.Contabilidade comercial. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004.   

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade  das sociedades por ações: aplicável também às demais sociedades. 6 ed. rev 
e atualizada. São Paulo: Atlas, 2007.  

KLEIN, Tolstoi C. História da contabilidade: noções gerais. Rio de Janeiro: Gráfica Editora 
Autora, 1954. 

KRAEMER, Maria Elizabeth Pereira; TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Contabilidade e 
gestão ambiental.  São Paulo: Atlas, 2004. 

KROETZ, César Eduardo Stevens.  Contabilidade social.  Revista Brasileira de 
Contabilidade. Brasília, no 120, p.29-38, nov-dez.  1999. 

LITTLETON, A.C.; YAMEY, B.S. (Ed ). Studies in the history of accounting. Homewood 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/e3ec08d7c01679cb032569fa007417ce?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/e3ec08d7c01679cb032569fa007417ce?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/9f18d78bec306466032569fa00741494?OpenDocument
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(Illinois): Irwin, 1956. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V.. Contabilidade avançada e análise das 
demonstrações financeiras. 14 ed. São Paulo: Editora Frase. 2006. 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de.. Contabilidade tributária: inclui o supersimples. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 

PARECERES DE ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Rio de 
Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 1976. 

REIS, Arnaldo; MARION, José Carlos. Contabilidade avançada. São Paulo: Saraiva, 2006. 

RIBEIRO, Osni Moura.. Contabilidade avançada. São Paulo: Saraiva, 2005. 

SANTOS, Ariovaldo dos. Alguns efeitos da utilização de índices inadequados na correção 
dos balanços de empresas estrangeiras no Brasil. Tese (Doutorado em Contabilidade) - 
Departamento de Contabilidade e Atuária. FEA/Universidade de São Paulo. São Paulo: 
1993. 

SOUZA, Acilon Batista de. Contabilidade de empresas Comerciais. São Paulo: Atlas, 2002. 

SPINELLI, Enory Luiz. Balanço Social: uma estratégia de mudança a favor da política social.  
Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. P.62-68, 2001. 

STATEMENT(s) OF FINANCIAL ACCOUNTING CONCEPTS. Norwalk, Connecticut: 
Financial Accounting Standards Board (FASB), 1978. 

STICKNEY, Clyde; WEIL, Roman.   Contabilidade financeira – uma introdução aos 
conceitos, métodos e usos. 9 ed.The Dryden Press, 2000. 

TEMÁTICA CONTÁBIL E BALANÇOS [PASTA]. São Paulo: IOB Informações Objetivas 
Publicações Jurídicas Ltda., 1983. 

VARELA, Patrícia S.; COSTA, Raquel da R.; DOLLABELLA, Maurício M.. Balanço social: 
demonstrativo da função social da empresa.  Contabilidade Vista e Revista.  Belo Horizonte, 
v. 10 n.2 p. 28-95, set. 1999. 

VASQUES, José Lopes. Comércio Exterior. 3.ed.São Paulo: Atlas. 

CCN 9120 - CONTABILOMETRIA 

EMENTA  

Introdução à Contabilometria. Amostragem. Regressão. Análise da decisão. 
Programação Linear. Simulação.  

OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno conhecimentos para a tomada de decisão nas organizações a 
partir de métodos e instrumentos quantitativos utilizados na área Contábil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CORRAR, Luiz J.; THEÓPHILO, Carlos Renato. Pesquisa operacional para decisão em 
contabilidade e administração – contabilometria. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

DAVID JÚNIOR, Jorge. A utilização de Métodos Quantitativos na Contabilidade Gerencial: 
Uma Abordagem Empírica. In: SEMINÁRIO USP DE CONTABILIDADE, 1., 2001, São 
Paulo. Anais... São Paulo: FEA/USP, 2001. CD-ROM. 

FIGUEIREDO, Sandra; MOURA, Heber. A utilização dos Métodos Quantitativos pela 
Contabilidade. Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, ano 30, n.127, p. 51-61, jan./fev. 
2001 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à Pesquisa Operacional. Livros Técnicos e 
Científicos, 1994. 

EHRLICH, Píerre Jacques. Pesquisa Operacional— Curso Introdutório.Atlas, 1985. 

FRIES, Carlos Ernani. Teoria de Decisão. Apostila; Florianópolis, 1999. 

HASTINGS, N. A.J. Dynamic Programming with Management Applications. Butterworth: 
Hungary; 1973. 

HILLIER, F; LIEBERMAN, G.. Introduction to Operations Research. Holden-Day; 1974. 

RAIFFA, H. Teoria da Decisão. Vozes, 1977. 

SHAMBLIN, J.; STEVENS Jr, G. Pesquisa Operacional - Uma abordagem básica. Atlas, 
1979. 

CCN 9124 - LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL 

EMENTA  

Prática contábil com aplicação de técnicas e recursos convencionais e 
informatizados. Rotinas de funcionamento dos vários setores de empresas comerciais e o 
preenchimento de documentos e formulários relacionados com a atividade empresarial. 

OBJETIVOS 

a) Fornecer ao aluno conhecimentos gerais sobre as rotinas de funcionamento dos 
vários setores de uma empresa comercial e o preenchimento de documentos e formulários 
relacionados com as atividades empresariais; 

b) Despertar o aluno para o dinamismo de uma empresa, quanto ao aspecto prático 
no qual elevamos o "aprender fazendo" onde no contexto curricular interliga a teoria prática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

IUDICIBUS, Sergio de; IUDICIBUS, Sergio de. . Contabilidade comercial. 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

IUDICIBUS, Sergio de; IUDICIBUS, Sergio de. Contabilidade comercial: atualizado conforme 
o novo código civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

IUDICIBUS, Sergio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade das sociedades por ações: aplicável também as demais sociedades. 7. ed. 
rev. e atual São Paulo: Atlas, 2007. 

IUDICIBUS, Sergio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades): rumo às normas 
internacionais : suplemento. 2. ed São Paulo (SP): Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial. 9.ed. Sao Paulo: 
Atlas, 2010 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 
contabilidade das sociedades por ações: aplicável também às demais sociedades, 8. ed. rev 
e atualizada. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, Jose Carlos.  Analise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 5. 
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ed. atual. São Paulo: Atlas, 2009. 

HASTINGS, David F.. Bases da contabilidade: uma discussão introdutória. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 

CCN 9137 - CONTABILIDADE DE CUSTOS 

EMENTA  

Natureza da contabilidade de custos e conceitos básicos. Aspectos legais. 
Classificação dos custos. Métodos de alocação de custos. Tratamento contábil dos custos. 
Sistemas de acumulação de custos e produção conjunta. 

OBJETIVOS 

Em termos gerais, oferecer aos alunos os instrumentos necessários ao entendimento 
da transição da contabilidade geral para a de custos, ou seja, propiciar o entendimento do 
enfoque gerencial da contabilidade. 

Especificamente, por meio de abordagens teóricas e práticas, fornecer os elementos 
gerenciais para o cálculo e o controle dos custos de produção dos diferentes produtos e 
serviços, bem como interpretar as particularidades que envolvem os diversos modos de 
produção. Além disso, demonstrar os reflexos dos custos na contabilidade geral das 
empresas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HORNGREN, Charles T.; FOSTER, George; DATAR, Srikant M. Contabilidade de Custos: 
uma abordagem gerencial. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: planejamento, implantação e controle. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2000. 

MAHER, Michael. Contabilidade de Custos: criando valor para a administração. São Paulo: 
Atlas, 2001. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Contabilidade de custos: livro de exercícios. 9. ed. 
São Paulo: Atlas, 2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACKER, Norton; JACOBSEN, Lyle. Contabilidade de custos. 3. ed. São Paulo: McGraw-
Hill, 1980. 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de custos: contabilidade e controle. São 
Paulo: Pioneira: 2001. 

SANTOS, Joel José dos. Análise de custos: um enfoque gerencial com ênfase para 
custeamento marginal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Gestão de custos: aplicações operacionais e 
estratégicas. São Paulo: Atlas, 2007. 

VanDERBECK, Edward J.; NAGY, Charles F. Contabilidade de custos. São Paulo: Pioneira, 
2001. 

WARREN, Carl S.; REEVE, James M.; FESS, Philip E. Contabilidade gerencial. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 

CCN 9139 - ANÁLISE DE CUSTOS       
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EMENTA  

Custeio Baseado em Atividades. Método das unidades de esforço de produção. 
Custos para decisão. Custeio Variável. Análise Custo-Volume-Lucro. Formação do preço de 
venda. Custos para controle. 

OBJETIVOS 

Ampliar, comparativamente, os conhecimentos teóricos e práticos ligados ao cálculo 
do custo de produção sob os diferentes métodos de custeio, bem como oferecer condições 
para entender o inter-relacionamento da disciplina com as demais áreas e/ou sistemas que 
envolvem a contabilidade gerencial. Além disso, oferecer técnicas de análise de custos para 
o controle e a tomada de decisão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de custos: contabilidade e controle. São 
Paulo: Pioneira: 2001. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Contabilidade de custos: livro de exercícios. 9. ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

SANTOS, Joel José dos. Análise de custos: um enfoque gerencial com ênfase para 
custeamento marginal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

________. Formação de preços e do lucro empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACKER, Norton; JACOBSEN, Lyle. Contabilidade de custos. 3. ed. São Paulo: McGraw-
Hill, 1980. 

BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. 
Porto Alegre: Bookman, 2002. 

BRIMSON, James A. Contabilidade por atividades. São Paulo: Atlas, 1996. 

COGAN, Samuel. Custos e preços: formação e análise. São Paulo: Pioneira, 1999. 

KAPLAN, Robert S.; COOPER, Robin. Custo e desempenho: administre seus custos para 
ser mais competitivo. São Paulo: Futura, 1998. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de custos. São Paulo: Atlas, 1987. 

MATZ, Adolph; CURRY, Othel J; FRANK, George W. Contabilidade de custos. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1978, 2 v. 

SANTOS, Joel José dos. Análise de custos: um enfoque gerencial com ênfase para 
custeamento marginal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

CCN 9140 - CONTABILIDADE GERENCIAL      

EMENTA  

Natureza da contabilidade gerencial e conceitos. Gestão estratégica de custos. 
Contabilidade por responsabilidade. Formação estratégica de preços. Controle gerencial. 
Estudos de casos relacionados a instrumentos da contabilidade gerencial.  

OBJETIVOS 

Em termos gerais a disciplina deverá ser capaz de despertar a compreensão da 
natureza da contabilidade gerencial, seus objetivos e níveis de decisão envolvidos; 
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demonstrar instrumentos (atividades, ferramentas, técnicas, filosofias de gestão e de 
produção, modelos e sistemas de gestão) da contabilidade gerencial; e articular teoria e 
prática no decorrer da apresentação dos conteúdos, visando uma formação completa dos 
estudantes. 

Especificamente, a disciplina deverá permitir ao aluno reconhecer e avaliar 
criticamente, nas situações práticas da atividade empresarial, a aplicabilidade dos conceitos 
estudados na disciplina, para os níveis estratégico, tático e operacional. Também, levar os 
estudantes a participar ativamente das aulas, assumindo uma postura de responsabilidade 
frente aos conteúdos estudados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. 10. 
ed., São Paulo: LTC, 2007. 

JIAMBALVO, James. Contabilidade gerencial. 3. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

ANTHONY, Robert s.; GOVINDARAJAN, Vijay. Sistemas de controle gerencial. 12. ed., 
McGraw-Hill, São Paulo, 2008.  

BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATKINSON, Anthony A.; BANKER, Rajiv D.; KAPLAN, Robert S.; YOUNG, S. Mark. 
Contabilidade Gerencial. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2008. 

WARREN, Carl S.; REEVE, James M.; FESS, Philip E. Contabilidade gerencial. 2. ed., São 
Paulo: Thomson Learning, 2008. 

BLOCHER, E.; CHEN, K; COKINS, G.; LIN, T. Gestão estratégica de custos. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2007. 

COOPER, Robin; KAPLAN, Robert S. Custo e desempenho. São Paulo: Futura, 1998. 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de Custos – Contabilidade e Controle. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. 

HARRINGTON, H. James. Aperfeiçoando processos empresariais. São Paulo: Makron 
Books, 1993.  

HORNGREN, Charles T. Introdução à contabilidade gerencial. 5. ed., São Paulo: LTC, 2000. 

HORNGREN, Charles T.; FOSTER, George; DATAR, Srikant M. Contabilidade de custos. 9. 
ed., São Paulo: LTC, 2000. 

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 1998. 

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A. Estratégia em Ação – Balanced Scorecard. Rio 
de Janeiro: Campus, 1997. 

LUNKES, Rogério João. Contabilidade gerencial: um enfoque na tomada de decisão. 
Florianópolis: Visual Books: 2007. 

MAHER, Michael. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 2001. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Gerencial – Um Enfoque em Sistemas de 
Informação Contábil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SHANK, John K.; GOVINDARAJAN, Vijay. A revolução dos custos. 2. ed., Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. 

CCN 9141 - TÉCNICAS DE PESQUISA EM CONTABILIDADE 
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EMENTA  

Apresentação dos pressupostos de pesquisa científica, tipos e estruturas de 
trabalhos científicos. Organização da pesquisa e elaboração de projeto de pesquisa. 

OBJETIVOS 

Geral:  

Proporcionar aos alunos os elementos necessários para a organização e realização 
de trabalhos científicos. 

Específicos: 

a) Desenvolver a atitude científica e investigativa 

b) Aperfeiçoar a capacidade de aplicação das técnicas de pesquisas e produção 
de trabalhos acadêmicos; 

c) Conhecer os procedimentos para utilização de fontes de informação; 

d) Orientar os alunos na elaboração de um projeto de pesquisa para produção 
de artigo científico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEUREN, Ilse Maria (Org). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria 
e prática. 2.ed. São Paulo; Altals, 2002. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo : Atlas, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  

BLACK, Thomas R. Doing quantitative research in the social sciences. London: SAGE 
Publications, 1999.  

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIANS, J.M. A arte da pesquisa. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000.  

BOCCHI, João Idelbrando (org). Monografia para economia. São Paulo: Saraiva, 2004.:  

CAMPELLO, Bernadete S.; CÉNDON, B.V.; KREMER, J. M. (Org). Fontes de 
informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: UFMG, 2003.  

CARVALHO, Maria C.M. de.(Org). Metodologia científica: fundamentos e técnicas 2.ed. 
Campinas: Papirus, 1989.  

CERVO, Amado L.; VREVIAN, Pedro A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2002.  

CRESWELL, John W. Research design: qualitative and quantitative approches. London: 
SAGE Publications, 1994  

LEVIN, Jack; FOX, James A. Estatística para ciências humanas. 9. ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004.  

GONÇALVES, José Artur Teixeira. Metodologia da pesquisa. Blog do professor. 
Disponível em: http://metodologiadapesquisa.blogspot.com/2009/04/conhecimento-
cientifico-e-conhecimento.html. Acesso em: 18 fev 2010  

GONSALVES, Elisa. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 3. ed. Campinas: 
Alínea, 2003  
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MARCONI, M. A; LAKATOS Eva M. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2000.  

MARCONI, M. A; LAKATOS Eva M. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2003.  

MARTINS, Rosilda Baron. Metodologia Científica: como tornar mais agradável a 
elaboração de trabalhos acadêmicos. Curitiba: Juruá, 2006.  

MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos, 1999.  

MERRIAN, Sharan B.. Qualitative research and case study applications in education. 
San Francisco: Jossey-Bass, 1998.  

SALOMON, Délci Vieira. Como fazer uma monografia. 11.ed. SÃO Paulo: Martins 
Fontes, 2004.  

TACHIZAWA, T; MENDES, G. Como fazer uma monografia na prática. 9. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004.  

TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 2. Ed. 
Petrópolis : Vozes 2005.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2004. 

CCN 9147- PERÍCIA CONTÁBIL        

EMENTA  

A perícia como prova judicial. O Perito como auxiliar da Justiça. O Perito-Contador e 
o Assistente Técnico e seus campos de atividade. A inserção da Perícia no Código do 
Processo Civil e na legislação pertinente. Formulação de quesitos, laudo, prazos e 
documentação para suporte das perícias. Honorários. Ética profissional. 

OBJETIVOS 

Disponibilizar conceitos, práticas e promover discussões acerca das perícias 
contábeis, evidenciar sua interação com os demais ramos do conhecimento, especialmente 
com a contabilidade, bem como contextualizar a responsabilidade social do contador que 
atua na atividade de perícia contábil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

BRASIL, Lei no 5.869, de 11/01/1973 - Institui o código de processo civil. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC Nº. 1.243, de 10/12/2009 - 
Norma Técnica NBC TP 01 – Perícia contábil. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC Nº. 1.244, de 10/12/2009 - 
Norma Técnica NBC PP 01 – Perito contábil. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 1994. 

ROSA, Ana Maria de Oliveira: Perícia contábil judicial: uma responsabilidade ética e social. 
Anais... XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade. Goiânia. Outubro de 2000. 

SÁ, A. Lopes. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 1997. 

ZANNA, Remo Dalla. Prática de Perícia Contábil.  2 ed. São Paulo: Iob, 2007. 



 

 

37 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova pericial contábil: aspectos práticos & fundamentais. 2 
ed, Curitiba: Juruá, 2002. 

LEHNEN, Fernando. Estudo Jurídico-contábil da prova pericial. São Paulo: Atlas, 2001. 

MARTINS, Wolney da Costa. Contabilidade empresarial: auditoria e perícia. 3 ed. São 
Paulo: Hemus, s.d. 

MONTEIRO, Samuel. Perícia contábil e fiscal. 2 ed. São Paulo: Juriscrédi, 1972.  

PERÍCIA CONTABIL. Boletim CRCPR. Curitiba, 7(32): 4, jan./mar. 1979. 

MAGALHÃES, Antônio de Deus Farias, et.al..  Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 1995. 

MEDEIROS JÚNIOR, Joaquim da Rocha; FIKER, José. A perícia judicial: como redigir 
laudos e argumentar dialeticamente. São Paulo: Pini, 1996. 

MONTEIRO, Samuel. Perícias judiciais e extrajudiciais. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora 
Universitária de Direito, 1980. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia contábil. São Paulo: Atlas, 1994. 

VAZ, Alcides. Perícias contábeis judiciais. São Paulo: IOB, 1994. 

CCN 9171 - CONTABILIDADE PÚBLICA I  

EMENTA  

Estudos introdutórios. Orçamento Público. Receita e despesa orçamentária. 
Exercício financeiro. Ingressos públicos extraordinários. Fiscal. Responsabilidade fiscal e 
social. 

OBJETIVOS 

Desenvolver uma noção ampla da Contabilidade Pública, ligada à elaboração de 
demonstrativos, à compreensão, análise crítica e ao uso das informações sobre entidades 
estatais para tomada de decisões, diante de um corpo de conhecimentos sistematizados 
pela Ciência Contábil e pela legislação brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRUZ, Flávio da.  Contabilidade e movimentação patrimonial do setor público. Rio de 
Janeiro: Edição do Autor, 1988. Disponível em: www.flaviodacruz.cse.ufsc.br. 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2003. 

SILVA, Lino Martins. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1988. 

_______. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos 
municípios e do Distrito Federal. 

_______. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências. 

CRUZ, Flávio da. Auditoria governamental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

http://www.flaviodacruz.cse.ufsc.br/
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_______. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. São Paulo: Atlas, 2009. 

KOHAMA, Hélio. Balanços públicos: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 

MACHADO, Marcus Vinicius; PETER, Maria da Glória Arrais. Manual de auditoria 
governamental. São Paulo: Atlas, 2004.  

STN – Secretaria do Tesouro Nacional STN / Ministério da Fazenda. Legislação sobre 
Contabilidade Governamental. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ 
legislacao/leg_contabilidade.asp>. Acesso em: 12 fev. 2010. 

CCN 9172 - CONTABILIDADE PÚBLICA II      

EMENTA  

Características gerais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Governança 
pública e controle social. Patrimônio público. Receita e despesa pública. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Relatórios e Demonstrativos Contábeis. Produção e análise de 
balanços públicos. Controle interno e externo. Atualização das normas contábeis. 

OBJETIVOS 

Desenvolver uma noção ampla da Contabilidade Pública, ligada à elaboração de 
demonstrativos, à compreensão, análise crítica e ao uso das informações sobre entidades 
estatais para tomada de decisões, diante de um corpo de conhecimentos sistematizados 
pela Ciência Contábil e pela legislação brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRUZ, Flávio da. Lei de Responsabilidade Fiscal comentada. São Paulo: Atlas, 2009. 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2003. 

SILVA, Lino Martins. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1988. 

_______. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos 
municípios e do Distrito Federal. 

_______. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências. 

CRUZ, Flávio da. Auditoria governamental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 262p. 

_______. Contabilidade e movimentação patrimonial do setor público. Rio de Janeiro: 
Edição do Autor, 1988. Disponível em: <www.flaviodacruz.cse.ufsc.br>. 

KOHAMA, Hélio. Balanços públicos: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 

MACHADO, Marcus Vinicius; PETER, Maria da Glória Arrais. Manual de auditoria 
governamental. São Paulo: Atlas, 2004. 262p. 

STN – Secretaria do Tesouro Nacional STN / Ministério da Fazenda. Legislação sobre 
Contabilidade Governamental. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/ 
legislacao/leg_contabilidade.asp>. Acesso em: 12 fev. 2010. 



 

 

39 

 

CCN 9180 - CONTABILIDADE E FINANÇAS      

EMENTA  

Planejamento estratégico e orçamentário visando alinhamento e controle econômico-
financeiros: funções e princípios. Orçamentos empresariais e demonstrações financeiras 
projetadas: elaboração e execução. Controle orçamentário e análise de variações. Fluxo de 
Caixa Descontado. 

OBJETIVOS 

Em termos gerais, prover noções de planejamento e de alinhamento estratégico, 
tático e operacional com o uso da técnica orçamentária como instrumento de planejamento 
e controle econômico-financeiro bem como, orientar no processo de tomada de decisão na 
gestão financeira e administrativa. Especificamente, discutir noções básicas de 
planejamento estratégico e de alinhamento estratégico, tático e operacional; identificar o 
sistema orçamentário e os relatórios periódicos de desempenho como instrumentos formais 
do planejamento e controle econômico-financeiro da empresa; estruturar, implantar e 
executar um sistema orçamentário adequado a empresas de pouca complexidade e de 
pequeno e médio porte; e disseminar os conceitos, as normas, a prática de estimativas e 
previsões, as técnicas de projeção, enfim, a elaboração do orçamento e acompanhamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREZATTI, Fábio. Orçamento empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

LUNKES, Rogério J.. Manual de orçamento. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

WELSCH, Glenn A. Orçamento Empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1983. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEARDEN, John. Análise de custos e orçamentos nas empresas. 3. Ed., Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1976. 

FINNEY, Robert G..  Como elaborar e administrar orçamentos. Rio de Janeiro: Campus, 
2000. 

LUNKES, Rogério João; SCHNORRENBERGER, Darci. Controladoria na coordenação dos 
sistemas de gestão. São Paulo: Atlas. 2009. 

MEYER, Jean. Gerência Financeira: controles orçamentários. Rio de Janeiro: Livro Técnico 
e científico Editores, 1977. 

MOREIRA, José Carlos.  Orçamento empresarial: manual de elaboração. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças.  Planejamento estratégico. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
1994. 

SANVICENTE, Antônio Zoratto. Orçamento na administração de empresas. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1995. 

SCHNORRENBERGER, Darci; LUNKES, Rogério João. Orçamento na prática com 
alinhamento estratégico. Florianópolis, No prelo. 2011. 

SCHUBERT, Pedro. Orçamento empresarial integrado. Rio de Janeiro: Técnico e Científico 
Editores, 1985. 

SOBANSKI, Jaert J. Prática de orçamento empresarial: um exercício programado. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 1994. 

TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual de planejamento e controle da produção. 2.  ed. São Paulo: 
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Atlas, 2000. 

TUNG, Nguyen H.. Orçamento empresarial e custo-padrão. 4 ed., São Paulo: Edições 
Universidade Empresa, 1994. 

CCN 9181 - SIMULAÇÃO GERENCIAL I      

EMENTA  

Exercício de simulação gerencial de uma empresa comercial. Resgate de conceitos 
ministrados nas demais disciplinas. Visão holística da empresa. 

OBJETIVOS 

Esta disciplina tem como objetivo geral resgatar conceitos gerenciais que foram 
abordados nas diversas disciplinas do curso. Ênfase será dada à prática simulada de 
conteúdo teórico ministrado nas disciplinas relacionadas à contabilidade gerencial. Como 
objetivos específicos a disciplina permitirá que os alunos exercitem conceitos de 
planejamento estratégico, estrutura de custos, gestão de caixa, análise de investimentos, 
marketing, recursos humanos, gestão de sistemas de informação e das operações da 
empresa simulada. Também serão abordados conceitos sobre o impacto dos agentes 
macroeconômicos sobre a gestão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AWAD, E. Samuel Klein e Casas Bahia: uma Trajetória de Sucesso. Editora Novo Século. 3. 
Edição. São Paulo, 2007.  

BERNARD, R.R.S., Apostila de Simulação Gerencial I. UFSC. Florianópolis, 2011. 

GRAZZIOTIN, G. A Arte do Varejo – O pulo do gato está nas compras. Editora Senac São 
Paulo. 3. Edição. São Paulo, 2003. 

PARENTE, J. Varejo no Brasil – Gestão e Estratégia. Editora Atlas. 1. Edição. São Paulo, 
2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Referências bibliográficas utilizadas em disciplinas anteriores ou fornecida pelo professor de 
acordo com a necessidade. 

CCN 9182 - SIMULAÇÃO GERENCIAL II      

EMENTA 

Desenvolver habilidades gerenciais do acadêmico em Ciências Contábeis na 
administração de empresas industriais.  Para tanto será utilizada a técnica de simulação 
empresarial, também chamada de jogos de empresa, mediante utilização de técnicas e 
recursos convencionais e informatizados. 

OBJETIVOS 

Esta disciplina tem como objetivo geral resgatar conceitos gerenciais que foram 
abordados nas diversas disciplinas do curso. Ênfase será dada à prática simulada de 
conteúdo teórico ministrado nas disciplinas relacionadas à contabilidade gerencial. Como 
objetivos específicos a disciplina permitirá que os alunos exercitem conceitos de 
planejamento estratégico, estrutura de custos, gestão de caixa, análise de investimentos, 
marketing, recursos humanos, gestão de sistemas de informação e das operações da 
empresa simulada. Também serão abordados conceitos sobre o impacto dos agentes 
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macroeconômicos sobre a gestão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERNARD, Ricardo R.S. Modelo para adaptação de um jogo de empresa à realidade 
econômico-financeira das empresas brasileiras. Florianópolis: Universidade Federal de 
Santa Catarina, 1993. Dissertação (Mestrado). 

BERNARD, Ricardo R.S., KOPITTKE, Bruno H. A simulação da inflação e o treinamento de 
gerentes financeiros. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 
1990, Belo Horizonte. Anais. 

SINCO - SIMULAÇÃO COMERCIAL. Manual do Jogador. Bernard Sistemas, Florianópolis, 
1992 (versão 2.0). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOLDSCHMIDT, P.C. Simulação e  jogo de empresas, R. Adm. Emp. RJ, v17, n.3, p.43-47, 
maio/jun. 1977. 

GRAMIGNA, Maria Riota Miranda. Jogos de Empresa. Makron Books, 1993. 

MARTINELLI, Dante Pinheiro. A utilização dos jogos de empresas no ensino da 
administração. Revista de Administração, São Paulo, v.23, n. 3, p. 24-37, jul/set. 1988. 

CCN 9183 - CONTABILIDADE ATUARIAL  

EMENTA 

Conceito. Definição. Introdução a base teórica dos métodos de financiamentos. 
Contabilização de Planos de Benefícios das entidades de previdência. Estudo da elaboração 
e do desenvolvimento da avaliação técnica de um plano de benefícios. Demonstrações 
Contábeis de Entidades de Previdência Complementar. Normas Reguladoras da 
Previdência Complementar. Contabilização. 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Propiciar ao aluno a oportunidade de aprender conceitos da ciência atuarial, seguros 
e previdência complementar. 

Objetivos específicos: 

- Apresentar os conceitos, técnicas e objetivos da atuarial; 

- Discutir os princípios sobre demografia, tábua de sobrevivência e esperança 
matemática; 

- Calcular e interpretar rendas, comutações, prêmios; 

- Caracterizar as Entidades de Previdência Complementar 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAN, Betty L.; SILVA, Fabiana L.; MARTINS, Gilberto de A. Fundamentos da Previdência 
Complementar: da atuária a contabilidade. São Paulo: Atlas, 2006. 

FILHO, Antonio C. Cálculo atuarial aplicado: teoria e aplicações, exercícios resolvidos e 
propostos. São Paulo: Atlas, 2009. 

SOUZA, Silney. Seguros: contabilidade, atuária e auditoria. São Paulo: Saraiva: 2007. 

VILANOVA, Wilson. Matemática Atuarial. São Paulo: Pioneira, 1969. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, E. L. Introdução à pesquisa operacional. 2 ed. Belo Horizonte: LTC, 2000. 

CORRAR, LUIZ J.; THEÓPHILO, C. R. (Coordenadores). Pesquisa Operacional para 
decisão em contabilidade e administração - Contabilometria. São Paulo: Atlas, 2004. 

KAZMIER, L. J. Estatística Aplicada a Economia e Administração. São Paul: McGraw - Hill, 
1989. 

LAPPONI, J. C. Estatística usando Excel. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

MATOS, Orlando Carneiro de. Econometria Básica: teoria e aplicações. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 1997. 

RAGSDALE, C. T. Spreadsheet Modeling & Decision Analysis. 3 ed. Cincinnati: South-
Westem Thomas Learning, 2001. 

SUSEP. http://www.susep.gov.br/principal.asp 

CCN 9184 - CONTABILIDADE AVANÇADA      

EMENTA  

Avaliação de investimento e consolidação das demonstrações contábeis. Matriz e 
f iliais. Reorganização societária: fusões, incorporações e cisões. Conversão de 
demonstrações contábeis para moeda estrangeira. Estruturação das Demonstrações 
Contábeis de acordo com FASB, IASB e CVM. 

OBJETIVOS 

Provocar o interesse pelo estudo de alguns pontos da contabilidade avançada. No 
final do curso, o aluno deverá ter noções suficientes para compreender aspectos 
concernentes a Equivalência Patrimonial, Consolidação das Demonstrações Financeiras, 
Reorganizações Societárias (fusões, incorporações e cisões) e Conversão de 
Demonstrações Financeiras.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. www.cpc.org.br.  

MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS. Ariovaldo dos. Manual de 
contabilidade societária - aplicável a todas as sociedades. São Paulo. Atlas. 2010. 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVERIA, Luiz Martins. Contabilidade avançada. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 25. ed. Saraiva. 
São Paulo. 2009.  

ANAN JUNIOR, Pedro. Fusão, cisão e incorporação de sociedades. 3. ed. Quartier Latin. 
2007 

CARDOSO, Ricardo Lopes; VIEIRA, Carlos; FURTADO, Paulo Sérgio M; SANTOS, Waldir 
J. L. dos. Contabilidade dos investimentos em participações societárias. Editora da FGV. Rio 
de Janeiro. 2009. 

CARVALHO, Nelson; LEMES Sirlei; Costa Fábio. Contabilidade internacional para 
graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 

http://www.susep.gov.br/principal.asp
http://www.cpc.org.br/
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FABRETI, Láudio Camargo. Fusões, aquisições, participações e outros instrumentos de 
gestão de negócios. Atlas. São Paulo. 2005. 

FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Falencia e recuperação da empresa em 
crise. Campus. Rio de Janeiro. 2008.  

HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHI, Celson Hiroyuki. Imposto de renda das empresas – 
interpretação e prática. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SANTOS, José; SHIMIDT Paulo; FERNANDES Luciane. Contabilidade avançada. São 
Paulo: Atlas, 2003. 

STICKNEY, Clyde; WEIL, Roman. Contabilidade financeira: introdução aos conceitos, 
métodos e usos. Cengage Learning. 2010. 

WARREN, Carl S; REEVE, James M; DUCHAC, Jonathan E; PADOVESE, Clóvis Luís; 
Fundamentos de contabilidade – princípios. São Paulo: Cengage, 2010. 

CCN 9185 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL  

EMENTA  

Sistemas e Subsistemas. A empresa como um sistema. Dado, informações e 
conhecimento. Características dos principais tipos de sistemas de informações contábeis no 
âmbito de uma empresa. Informação gerencial e apoio à decisão. Recursos de informática – 
hardware e software. Editores de textos, Planilhas eletrônicas, Banco de dados e 
modelagem de dados para sistemas de informações contábeis. Sistemas corporativos. 

OBJETIVOS 

Estudar os principais conceitos e elaborar análise crítica sobre os sistemas de 
informações contábeis e gerenciais; Implantar um sistema integrado de gestão empresarial 
abordando os aspectos de descrição da situação planejada, configuração, customização e 
elaboração de relatórios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, Antonio de Loureiro. Sistemas de informações : contabil financeiros. 2. ed. São Paulo:  
Atlas, 1995. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação 
contábil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

MATTOS, Antonio Carlos Marques. . Sistemas de informação: uma visão executiva. São 
Paulo: Saraiva, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de 
gestão empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de informação – um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 
1996. 

CASSARRO, A. C. Sistemas de informações para tomada de decisões. 3. ed. São Paulo: 
Pioneira, 1999. 

GIL, Antonio de Loureiro. Sistemas de informações: contábil/financeiros. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

MATTOS, Antonio C. M. Sistemas de Informação: uma visão executiva. São Paulo: Saraiva, 
2005. 
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MOSCOVE, Stephen A.; SIMKIN, Mark G.; BAGRANOFF, Nancy A. Sistemas de 
informações contábeis. São Paulo: Atlas, 2002. 

O‘BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 
Tradução Cid Knipel Moreira. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Sistemas de informações contábeis: fundamentos e análise. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2004. 

STAIR, R. M. e REINOLDS G. W. Princípios de sistemas de informação. Tradução Flávio S. 
C. da Silva. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

CCN 9186 – TEORIA CONTÁBIL  

EMENTA  

O desenvolvimento do pensamento contábil. A contabilidade Européia e Norte-
Americana e sua influência. A evolução contábil no Brasil. Contabilidade objeto e objetivos. 
Estrutura dos conceitos contábeis pelo IASB (International Accounting Standards Board), 
FASB(Financial Accounting Standards Board), CFC(Conselho Federal de Contabilidade) e 
CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis). Ativo: conceituação, caracterização, 
avaliação/mensuração. Ativos Intangíveis. Passivo: conceituação, caracterização, 
avaliação/mensuração. Patrimônio Líquido: teorias que o embasam. Receitas, despesas, 
ganhos e perdas. Evidenciação: Estrutura das Demonstrações Contábeis de acordo com 
FASB, IASB, lei 6404, 11638 e 11941. Teoria Contábil do Lucro.   

OBJETIVOS 

Incentivar o acadêmico de Ciências Contábeis à análise dos fundamentos teóricos da 
Contabilidade, de sua evolução em termos de Brasil e do mundo e dos desafios que se 
apresentam à contabilidade, como ferramenta aos tomadores de decisão em relação às 
entidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HENDRIKSEN, Eldon S.; Van BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

IUDICIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 9. ed. SP. Atlas, 2009. 

NIYAMA, Jorge K.; TIBÚRCIO SILVA, César A. Teoria da contabilidade. Atlas. SP. 2008. 

LOPES, Alexsandro B.; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade uma nova abordagem. 
Atlas SP. 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Nelson L.; LEMES, Sirlei; COSTA, Fábio M. Contabilidade internacional – 
aplicação das IFRS 2005. Atlas. SP. 2009. 

COLARES, Marcelle; PONTE, Vera Ma. A prática da evidenciação de informações 
avançadas e não obrigatórias nas demonstrações contábeis. Anais... ENANPAD, Set. 2003.  

ERNST & YOUNG; FIPECAFI. Manual de normas internacionais de contabilidade – IFRS 
versus normas brasileiras. Atlas. SP. 2009. 

GOMES, Josir. S. A linguagem contábil - o culto as escolas de contabilidade.  Artigo. FGV. 

IASB – Normas internacionais de contabilidade. Traduzido e editado pelo IBRACON. 2001. 

IOB, Temática contábil. Artigos diversos 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; et.al.Teoria avançada da contabilidade. Atlas, 2004.  

KAN, Vernon. Accounting Theory. John Wiley & Sons. 1986. 
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RESOLUÇÕES E PRONUNCIAMENTOS DO CPC E CFC 750, 774 e, 785. 

SCHMIDT, Paulo. História do pensamento contábil. Bookman.  2000. 

CCN 9301 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

EMENTA  

Atividade curricular obrigatória conforme regulamento em anexo. 

CCN 9303 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EMENTA  

Conceitos e abrangência da análise econômica e financeira de empresas. 
Potencialidades e limitações da análise em relação aos aspectos multidimensionais. 
Preparação dos demonstrativos para a análise. Sistemática e metodologias de análise por 
meio de índices. Análise vertical e horizontal. Índices de atividades e ciclos operacional e 
financeiro. Atualização sobre os demonstrativos contábeis exigidos. Estrutura de capital e 
alavancagem financeira. Análise do capital de giro, da liquidez, da rentabilidade e da 
lucratividade. Produção de relatórios de análise. 

OBJETIVOS 

Propiciar a identificação e compreensão de um conjunto de conhecimentos 
sistematizados sobre análise de demonstrações contábeis, inseridos no curso de graduação 
em Ciências Contábeis. Possibilitar uma análise crítica sobre a produção e a interpretação 
das informações e instrumentos relacionados aos conteúdos constantes na ementa e no 
programa, sob as perspectivas técnica e científica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis. São Paulo: Atlas. 

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

IUDICIBUS, Sérgio de. Análise de balanços: análise da liquidez e do endividamento; análise 
do giro; rentabilidade e alavancagem financeira. São Paulo, Atlas. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. 

IUDICIBUS, S. et al. Manual de contabilidade das sociedades por ações.  São Paulo: Atlas. 

Normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). 

BLATT, Adriano. Análise de balanços. São Paulo: Markron Books. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V. Contabilidade avançada e análise das 
demonstrações financeiras. São Paulo: Frase. 

RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo: Saraiva. 

CCN 9318 - AUDITORIA CONTABIL I  

EMENTA  

Princípios de Contabilidade. Conceitos/definições de auditoria. Formas de Auditoria.  
Normas Profissionais do Auditor, Normas Técnicas de Auditoria. Trabalhos de Asseguração. 
Utilização do trabalho de especialistas, Utilização do trabalho de auditor interno.   Controles 
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Internos. Procedimentos/Técnicas de Auditoria.  Erro e Fraude. Planejamento da auditoria. 
Risco de auditoria. Relevância em Auditoria. Amostragem de Auditoria em Testes de 
Controles e Substantivos. Evidência em auditoria. Tendências e Evoluções Metodológicas 
da Auditoria 

OBJETIVOS 

Fornecer ao aluno uma visão geral de Auditoria Contábil, mediante a discussão dos 
conceitos e normas que fundamentam a atividade do auditor contábil. Além disso, preparar o 
aluno para a compreensão dos conteúdos a serem trabalhados na disciplina de Auditoria 
Contábil II. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 
1996. 

BOYNTON, William; JOHNSON, Raymond N.; KELL, Walter G. Auditoria. São Paulo : Atlas, 
2002. 

CONSELHO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL. Normas brasileiras de contabilidade: 
auditoria independente, auditoria interna e perícia contábil. CRCRS. Porto Alegre. 
Publicação Eletrônica. Disponível em HTTP://www.crcrs.org.br. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. IT 03/2002. Normas relativa à 
apresentação do Parecer de Auditoria Independente. 

ALBERTON, Luiz. Uma contribuição para a formação de auditores contábeis independentes 
na perspectiva comportamental. Florianópolis. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção e Sistemas) – Departamento de Engenharia de Produção – UFSC, 2002. 
Disponível em www.eps.ufsc.br  

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETTO, Pedro Humberto 
Teixeira. Auditoria contábil: enfoque teórico, normativo e prático. São Paulo: Saraiva, 2008. 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 4 ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

BACEN – Banco Central do Brasil – Resolução nº 2.267/96 Reitera a obrigatoriedade de 
Auditoria Independente para instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, Fundos de Investimentos Regulamentados pelo 
Bacen e Administradoras de Consórcio.  

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIO – Instrução Normativa nº 308/99. 

_____.Instrução nº 247/96. Reitera a obrigatoriedade de Auditoria para as D.C. consolidadas 
e para todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas na consolidação. 

_____. Instrução nº 265/97. Institui Auditoria Independente para as sociedades beneficiárias 
de recursos oriundos de incentivos fiscais. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas de Auditoria Profissional e Técnicas, 
Qualificação Técnica, Educação Continuada e de Revisão pelos Pares. Código de Ética 
Profissional. (www.cfc.org.br) 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. 3ed..São Paulo : Atlas, 
2004. 

CRUZ, Flávio da. Auditoria governamental. 3ed. São Paulo : Atlas, 2007. 

DIEMER, Regina; et al. Curso melhorias de processos empresariais. Apostila Frankfurt, 
1997-1999. Deutsche Gesellschaft für Qualität e V. 

http://www.crcrs.org.br/
http://www.eps.ufsc.br/
http://www.cfc.org.br/
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FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil. São Paulo : Atlas,  2000. 

GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria operacional e de gestão. São Paulo : Atlas, 1996.  

___. Auditoria de negócios. São Paulo : Atlas, 2000. 

IBRACON – INSTITUTO DE AUDITORES INDEPENDENTES- Princípios de Ética 
Profissional. 

IFAC – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CONTADORES. Norma Internacional de 
Auditoria – NIA. Objetivo e Princípios Gerais que Regem uma Auditoria das DC. 

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL – AUDIBRA. Disponível em 
htt://www.audibra.org.br. 

JUND, Sergio. Auditoria. Rio de Janeiro: Impetus, 2001.  

MIGLIAVACCA, Paulo N. Controles internos nas organizações: fraudes, corrupção, 
ineficiências. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

MAGALHÃES, Antonio de Deus F.; et al. Auditoria das organizações. São Paulo: Atlas, 
2001. 

PAULA, Maria Goreth Miranda Almeida. Auditoria interna. São Paulo : Atlas, 1999. 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Auditoria de demonstrações contábeis: normas e 
procedimentos. São Paulo : Atlas, 2006. 

SÁ, Antonio Lopes de. Dicionário de contabilidade. São Paulo : Atlas, 1995. 

SÁ, A. Lopes de. Curso de auditoria. São Paulo : Atlas, 1998. 

SANTOS, Anselmo Romualdo. Manual de auditoria interna. Traduzido do original Internal 
Audit Handbook. Vol. II, Part 2, Chapter 5 (Treasury Board of Canada). Brasilia: 
SFC/SEAUD/CONOR/DIDES, 2000. Disponível em www.fazenda/sci.br. Acesso em 15 de 
junho de 2000. 

SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. Circular nº10/92. Art. 1º 
estabelece Auditoria Independente para as Sociedades Seguradoras, Sociedade de 
Capitalização e Entidades Abertas de Previdência Privada. 

CCN 9320 AUDITORIA CONTÁBIL II  

EMENTA  

Avaliação de Evidências. Procedimentos/Técnicas de auditorias. Definição, Tipos, 
Projeto e Avaliação de Sistemas de Controles Internos. Controle de Qualidade. Revisão da 
Qualidade pelos Pares. Transações com Partes Relacionadas. Contingências. Eventos 
Subseqüentes. Carta de Responsabilidade da Administração. Continuidade Normal das 
Atividades. Erro e Fraude. Estimativas Contábeis. Papéis de Trabalhos. Relatório de 
Auditoria. Auditoria de Contas Patrimoniais (públicas e privadas). Auditoria de Contas de 
Resultado (públicas e privadas). Auditoria das Organizações.  

OBJETIVOS 

Fornecer ao aluno uma visão geral de Auditoria Contábil, mediante a discussão dos 
conceitos e normas que fundamentam a atividade do auditor contábil. Além disso, preparar o 
aluno para a compreensão dos conteúdos a serem trabalhados na disciplina de Auditoria 
Contábil II. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 
1996. 

http://www.fazenda/sci.br
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BOYNTON, William; JOHNSON, Raymond N.; KELL, Walter G. Auditoria. São Paulo : Atlas, 
2002. 

CONSELHO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL. Normas brasileiras de contabilidade: 
auditoria independente, auditoria interna e perícia contábil. CRCRS. Porto Alegre. 
Publicação Eletrônica. Disponível em HTTP://www.crcrs.org.br. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. IT 03/2002. Normas relativa à 
apresentação do Parecer de Auditoria Independente. 

ALBERTON, Luiz. Uma contribuição para a formação de auditores contábeis independentes 
na perspectiva comportamental. Florianópolis. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção e Sistemas) – Departamento de Engenharia de Produção – UFSC, 2002. 
Disponível em www.eps.ufsc.br  

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETTO, Pedro Humberto 
Teixeira. Auditoria contábil: enfoque teórico, normativo e prático. São Paulo: Saraiva, 2008. 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 4 ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

BACEN – Banco Central do Brasil – Resolução nº 2.267/96 Reitera a obrigatoriedade de 
Auditoria Independente para instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, Fundos de Investimentos Regulamentados pelo 
Bacen e Administradoras de Consórcio.  

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIO – Instrução Normativa nº 308/99. 

_____.Instrução nº 247/96. Reitera a obrigatoriedade de Auditoria para as D.C. consolidadas 
e para todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas na consolidação. 

_____. Instrução nº 265/97. Institui Auditoria Independente para as sociedades beneficiárias 
de recursos oriundos de incentivos fiscais. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas de Auditoria Profissional e Técnicas, 
Qualificação Técnica, Educação Continuada e de Revisão pelos Pares. Código de Ética 
Profissional. (www.cfc.org.br) 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. 3ed..São Paulo : Atlas, 
2004. 

CRUZ, Flávio da. Auditoria governamental. 3ed. São Paulo : Atlas, 2007. 

DIEMER, Regina; et al. Curso melhorias de processos empresariais. Apostila Frankfurt, 
1997-1999. Deutsche Gesellschaft für Qualität e V. 

FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil. São Paulo : Atlas,  2000. 

GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria operacional e de gestão. São Paulo : Atlas, 1996.  

___. Auditoria de negócios. São Paulo : Atlas, 2000. 

IBRACON – INSTITUTO DE AUDITORES INDEPENDENTES- Princípios de Ética 
Profissional. 

IFAC – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CONTADORES. Norma Internacional de 
Auditoria – NIA. Objetivo e Princípios Gerais que Regem uma Auditoria das DC. 

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL – AUDIBRA. Disponível em 
htt://www.audibra.org.br. 

 JUND, Sergio. Auditoria. Rio de Janeiro: Impetus, 2001.  

MIGLIAVACCA, Paulo N. Controles internos nas organizações: fraudes, corrupção, 
ineficiências. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

http://www.crcrs.org.br/
http://www.eps.ufsc.br/
http://www.cfc.org.br/
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MAGALHÃES, Antonio de Deus F.; et al. Auditoria das organizações. São Paulo: Atlas, 
2001. 

PAULA, Maria Goreth Miranda Almeida. Auditoria interna. São Paulo : Atlas, 1999. 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Auditoria de demonstrações contábeis: normas e 
procedimentos. São Paulo : Atlas, 2006. 

SÁ, Antonio Lopes de. Dicionário de contabilidade. São Paulo : Atlas, 1995. 

SÁ, A. Lopes de. Curso de auditoria. São Paulo : Atlas, 1998. 

SANTOS, Anselmo Romualdo. Manual de auditoria interna. Traduzido do original Internal 
Audit Handbook. Vol. II, Part 2, Chapter 5 (Treasury Board of Canada). Brasilia: 
SFC/SEAUD/CONOR/DIDES, 2000. Disponível em www.fazenda/sci.br. Acesso em 15 de 
junho de 2000. 

SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. Circular nº10/92. Art. 1º 
estabelece Auditoria Independente para as Sociedades Seguradoras, Sociedade de 
Capitalização e Entidades Abertas de Previdência Privada. 

CCN 9321 - CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I     

EMENTA 

Contabilidade tributária: conceitos, princípios, normas e objeto. Princípios 
Constitucionais. Tributos: definição; classificação; Competência da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Os Impostos no Sistema Tributário Nacional: ICMS; IPI; 
ISS – e aspectos do fato gerador: pessoal, espacial, temporal, material e quantificativo 
(Base de Cálculo e Alíquota). Procedimentos contábeis. 

OBJETIVOS 

Estimular os graduandos ao estudo crítico e à pesquisa aplicada da legislação 
tributária nas esferas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e sua 
consequência nos registros contábeis. 

Por meio de: 

 Provocar a leitura e a interpretação das normas tributárias decorrentes da 
Constituição Federal, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos 
Regulamentares, bem como de normas inferiores sobre matéria tributária. 

 Estimular o exercício operacional do conteúdo programático por meio de exercícios 
específicos. 

 Saber aplicar a Legislação Tributária de acordo com os Princípios Fundamentais da 
Contabilidade, no seu dia a dia como um profissional capacitado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARAL, Gilberto Luiz do. Planejamento tributário & a norma geral antielisão. Curitiba: 
Juruá, 2002. 

AMARAL, Gilberto Luiz do. E OLENIKE, João Eloi. A evolução da carga tributária – 
1994/2004. disponível em: http://www.ibtp.com.br Acessado em 05/07/2004. 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 4 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 1999. 

ATALIBA Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1992. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 5 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997. 

http://www.fazenda/sci.br
http://www.ibtp.com.br/
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CAMPOS, Cândido Henrique. Planejamento tributário: imposto de renda pessoas jurídicas 2 
ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

CANTO, Gilberto de Ulhôa. Direito tributário aplicado: pareceres. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1992. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 1993. 

CASSONE, Vittorio. Direito tributário: fundamentos constitucionais da tributação, 
classificação dos tributos, interpretação da legislação tributária, doutrina, prática e 
jurisprudência. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

CHIESA, Clélio. ICMS: sistema constitucional tributário: algumas inconstitucionalidades da 
LC 87/96. São Paulo: LTr , 1997. 

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro: comentários à 
Constituição e ao Código tributário nacional. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito tributário constitucional. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1993. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código tributário nacional comentado. 3 ed. rev. atual. com as 
alterações da LC 104/2001. São Paulo: Atlas, 2001. 

_______. Contabilidade tributária. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

_______. Prática tributária da micro e pequena empresa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

_______. Direito tributário para os cursos de administração e ciências contábeis. 3 ed. São 
Paulo: Atlas. 

FIGUEIRAS, Marcos Simão. MERCOSUL no contexto latino-americano. 2 ed. Ver., ampl. e 
atual. São Paulo: Atlas, 1996. 

FÜHRER, Maximilianus C. A.; FUHRER, Maximiliano R. E. Resumo de direito tributário. 5 
ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 

GARCIA, Luiz Martins. Exportar: rotinas e procedimentos, incentivos e formação de preços. 
5 ed. São Paulo: Aduaneiras, 1996. 

GORGES, Almir José. Dicionário do ICMS de SC. Florianópolis: Fadel, 1998. 

HIGUCHI Hiromi. Higuchi, Fabio Hiroshi. Higuchi, Celso Hiroyuki. Imposto de renda das 
empresas: interpretação e prática. 30 ed. São Paulo: IR Publicações, 2005. 

ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributário: atualizado de acordo com as Emendas 
Constitucionais nos. 3, de 17-3-93, 10, de 4-3-31996 3 12, de 15-8-96. 7 ed. São Paulo: 
Atlas, 1997. 

LATORRACA, Nilton. Direito tributário: imposto de renda das empresas – 13 ed. São Paulo: 
Atlas, 1992. 

LAZARIN, Antonio. Introdução ao direito tributário. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

LARANJEIRA, Álvaro R. e SERRANO, Nelson A . ICM/ICMS: respostas da consultoria 
tributária. São Paulo: LTr, 1997.  4º v.  

      MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 
1998. 

MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
1997. 

MELO, José E. S. de. O imposto sobre produtos industrializados (IPI) na Constituição de 
1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. (Coleção Textos de direito tributário; v. 17). 

MORAES, Bernardo R. de. Compêndio de direito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
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OLIVEIRA, Luiz Martins de; et al. Manual de contabilidade tributária. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 

ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento aduaneiro: anotado com textos legais transcritos. 
São Paulo: Aduaneiras, 1997. 

ROMEU, Alceu de Castro, MENDES, Celso, CARNEIRO, Paulo Baltazar, PISCITELLI, 
Roberto Bocaccio. Contabilidade tributária. Doutrina e direitos contábeis. São Paulo: Atlas, 
1984. 

SANTA CATARINA. RICMS - Regulamento do ICMS. - Decreto no. 1.790, de 29/04/97. 

SOSA, Roosevelt Baldomir. Comentários à lei aduaneira: decreto 91030/85 (regulamento 
aduaneiro). São Paulo: Aduaneiras, 1995. 

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio exterior brasileiro. São Paulo: Atlas, 1995. 

VICECONTI, Paulo E. V.; e NEVES, Silvério das. Curso Prático de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica. 3 ed. São Paulo: 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTENCOURT, Sidney. Comentários ao SIMPLES. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. 

BIZELLI, João dos Santos e BARBOSA, Ricardo. Noções básicas de importação. 4 ed. São 
Paulo: Aduaneiras, 1994. 

BORGES, Humberto B. Gerência de Impostos – IPI, ICMS e ISS. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 

_______. Planejamento tributário: IPI, ICMS e ISS: economia de impostos, racionalização de 
procedimentos fiscais. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

_______. Auditoria de tributos: IPI, ICMS, ISS. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

_______. Curso de especialização de analistas tributários: IPI, ICMS, ISS. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. 24 ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2000 (Atualizada até EC no 24 de 09-12-
1999). 

BRASIL, Código Tributário Nacional (Lei no. 5.172 - 25.10.66).Org. por Juarez de Oliveira. 22 
ed. São Paulo: Saraiva, 1993. 

BRASIL, Regulamento do IPI consolidado. - Decreto no. 2.637, de 25/06/98. 

BRASIL. Lei das Sociedades por Ações. Lei no. 6.404, de 15.12.76, alterada pela Lei no. 
9.457, de 05/05/97. 26 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito constitucional tributário. 2 ed. São Paulo: Cejup, 
1985. 

_______.Direito tributário interpretado. 1  ed. São Paulo: Cejup, 1985. 

_______.Sistema tributário na Constituição de 1988. 3  ed., aum. São Paulo: Saraiva, 1991. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Imposto sobre serviços - ISS. São Paulo: Atlas, 1992. 

_______.Manual do ISS. São Paulo: Malheiros, 1995. 

CCN 9322 - CONTABILIDADE TRIBUTARIA II     

EMENTA  

As quatro formas de tributação nas empresas: Simples. Lucro Presumido, Lucro Real 
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e o Lucro Arbitrado, em cada uma delas, os tributos são calculados diferentemente. Os 
tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições sociais, como (o Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica, Contribuições Sociais sobre o Lucro Líquido, Programa de 
Integração Social, e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) em suas 
maneiras de tributação. 

OBJETIVOS 

Aprofundar o estudo da contabilidade com a apresentação das quatro formas de 
tributação que existe no Brasil, e qual o melhor enquadramento a se adotar nas  de 
empresas comerciais, industriais  e prestadoras de serviços ,  e fornecer uma visão geral de 
alguns tributos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHi, Fabio Hiroshi; HIGUCHI, Celso Hiroyuki. Imposto de renda das 
empresas: interpretação e prática. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Moderno dicionário contábil: da retaguarda à vanguarda. 2. 
ed. Curitiba: Editora Juruá, 2006. 

VEIGA, Alexandre Zoldan. Apostila contabilidade tributária II. Curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Constituição Federal/1988. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm >Acesso em: 27 nov.2009. 

BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Altera a Legislação Tributaria Federal e 
da outras providências Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 28 dez. 1996. 

BRASIL. Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1.998. Altera a Legislação Tributaria Federal. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 de nov. 
1998. 

BRASIL. Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2.002. Altera a Legislação Tributaria Federal. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 
2002. 

BRASIL. Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Altera a Legislação Tributaria Federal e 
dá outras providencias. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 30 dez. de 2003. 

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o estatuto nacional 
de microempresa e da empresa de pequeno porte. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 dez. 2006. 

BRASIL. Lei Complementar nº 127, de 14 de agosto de 2007. Altera a Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2.006. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 15 ag. 2007. 

BRASIL. Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2.008. Altera a Lei Complementar 
nº 123 de 14 de dezembro de 2.006. Disponível em:< http:// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp128.htm>. Acesso em: 27 nov.2009. 

BRASIL, Regulamento do Imposto de Renda. Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1.999. 
Regulamenta a Tributação, fiscalização, arrecadação, e administração do Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer natureza. Disponível em: < 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D3000.htm>.Acesso em:27 nov.2009. 

CCN 9323 - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

EMENTA  

Planejamento tributário: conceitos, objetivos e classificações. Responsabilidade 
social da empresa e as obrigações tributárias; buscando a elisão fiscal. Fundamentos de 
planejamento tributário. Análise de questões tributárias relevantes que possibilitam a 
economia de tributos dentro de ações e procedimentos legais. A complexidade da legislação 
tributária frente às práticas empresariais e créditos tributários. Ponto de equilíbrio em 
tributos. Racionalização de procedimentos fiscais e contábeis em relação ao planejamento 
tributário. 

OBJETIVOS 

Proporcionar conhecimentos sobre como reduzir legalmente a carga tributária e 
como utilizar os créditos tributários, desenvolvendo no futuro profissional contábil 
habilidades para investigar e identificar oportunidades para a aplicação de técnicas lícitas de 
planejamento tributário, visando contribuir para a melhoria dos resultados das organizações. 
Apresentar e discutir os tributos incidentes por segmento de organização empresarial: 
indústria, comércio, prestadoras de serviços e entidades sem fins lucrativos (terceiro setor). 
Identificar possibilidades de tributação, racionalização de procedimentos fiscais e contábeis 
visando a redução da carga tributária através do planejamento tributário.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARAL, Gilberto Luiz do. Planejamento tributário on line – módulo I. In: Curso para 
formação de tributarista Júnior em 2002. 

AMARAL, Gilberto Luiz do. A nova ótica do planejamento tributário empresarial. Disponível 
em: http://www.ibtp.com.br  Acesso no dia 05/07/2004.  

BORGES, Humberto B. Gerência de impostos – IPI, ICMS e ISS. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 

___________________. Planejamento tributário: IPI, ICMS e ISS: economia de impostos, 
racionalização de procedimentos fiscais, relevantes questões tributárias, controvertidas 
questões tributárias, complexas questões tributárias, questões avançadas no universo da 
governança tributária. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

___________________. Auditoria de tributos: IPI, ICMS, ISS. 2 ed. ver. e atualizada. São 
Paulo: Atlas, 2001. 

___________________. Curso de especialização de analistas tributários: IPI, ICMS e ISS. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. 38. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2006 (Coleção Saraiva de legislação) Atualizada 
até EC no 48 de 10-08-2005) 

BRASIL, Código Tributário Nacional (Lei no. 5.172 - 25.10.66).Org. por Juarez de Oliveira. 
22. ed. São Paulo: Saraiva, 1993 

BRASIL JÚNIOR, Vicente (Coord.). IPI: questões atuais. Curitiba; Juruá, 2006. 

BRASIL, Regulamento do IPI consolidado. - Decreto no. 4.544, de 26/12/2002. Disponível 
em http://www.presidencia.gov.br/legislacao/ 

CASSONE, Vittorio. Direito tributário: fundamentos constitucionais da tributação, definição 
de tributos e suas espécies, conceito e classificação dos impostos, doutrina, prática e 
jurisprudência. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2007 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D3000.htm%3e.Acesso
http://www.ibtp.com.br/
http://www.presidencia.gov.br/legislacao/
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CHIESA, Clélio. ICMS: sistema constitucional tributário: algumas inconstitucionalidades da 
LC 87/96.São Paulo: LTr , 1997.   

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro: comentários à 
Constituição e ao Código tributário nacional. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

DENARI, Zelmo. Direito tributário. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

ELALI, André de Souza Dantas. IPI: aspectos práticos e teóricos. Curitiba: Juruá, 2006. 

FABRETTI, Laúdio Camargo. Contabilidade tributária. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

________________________ Código tributário nacional. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001  

_______________________ . Prática tributária da micro e pequena empresa. 3 ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. 

FABRETTI, L. C. e FABRETTI, D. R. Direito tributário para os cursos de administração e 
ciências contábeis. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

GORGES, Almir José. Dicionário do ICMS – SC:.o ICMS de A a Z. 8 ed. São Paulo: 
Cenofisco, 2007. 

HIGUCHI, Hiromi, HIGUCHI, Fábio Hiroshi. e HIGUCHI, Celso H. Imposto de renda das 
empresas: interpretação e prática: atualizado até 16/01/05. 30. ed. São Paulo: IR 
Publicações, 2005 

ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributário: atualizado de acordo com as Emendas 
Constitucionais nos. 3, de 17/3/93; 10, de 4/3/96; 12, de 15/8/96; 17, de 22/11/97; 21, 
18/3/99; 29 de 13/9/00; 31, de 18/12/00; 32 de 11/9/01; 33, de 11/12/01; 37 de 12/6/02; e 39 
de 19/12/02. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

IUDICIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. (FIPECAFI) Manual 
de contabilidade das sociedades por ações. Aplicável também as demais sociedades. 7. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2007.  

MARTINS, Ives Gandra da Silva, PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Orgs.). ISS: LC 116/2003. 
1ª. ed (2004), 3ª. Tiragem (2006). Curitiba: Juruá, 2006.  

MASCARENHAS, Raymundo Clovis do Valle Cabral. Tudo sobre IPI: imposto sobre 
produtos industrializados. Legislação do IPI apresentada de forma didática, comentada e 
explicada. Decreto 4.544/2002.5 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2003. 

MELO, José E. S. de. O imposto sobre produtos industrializados (IPI) na Constituição de 
1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. (Coleção textos de direito tributário; v. 17) 

MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1975. 

OLIVEIRA, G. P. de. Contabilidade tributária. São Paulo: Saraiva, 2005. 

OLIVEIRA, L. M. et al. Manual de contabilidade tributária. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento aduaneiro: anotado com textos legais transcritos. 
São Paulo: Aduaneiras, 1997. 

SABATOVSKI, E. et al. Código tributário nacional. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2002. 

SANTA CATARINA. RICMS - Regulamento do ICMS. - Decreto no. 2.870/01 de 28.08.01 

SCHULZE, Osmar. Manual de IPI/ICMS para o estado de Santa Catarina. 2 ed. Curitiba: 
Juruá, 2007. 

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio exterior brasileiro. São Paulo: Atlas, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

 

55 

 

Endereços Eletrônicos consultados ao longo do semestre: 

www.pmf.sc.gov.br – Regulamento do ISS – prefeitura de Florianópolis - SC 

www.sef..sc.gov.br – Legislação do Estado de Santa Catarina 

www.receita.fazenda.gov.br – Legislação Federal 

CCN 9325 – CONTROLADORIA 

EMENTA  

Histórico e conceito. Funções básicas da controladoria. Papel e importância da 
controladoria. Aspectos relacionados à coordenação do sistema de planejamento, controle, 
sistemas de informação, gestão de pessoas e organização. Configuração da Controladoria. 
Exigências técnicas e pessoais do controller.  

OBJETIVOS 

Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos relacionadas a gestão das 
organizações públicas e privadas, bem como proporcionar visão sistêmica em relação aos 
principais sistemas de gestão como o planejamento, controle, sistemas de informação, 
gestão de pessoal e as interações organizacionais. Além disso, oferecer os instrumentos de 
gestão que auxiliam na efetivação dos sistemas de gestão e na tomada de decisão.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, L. B.; PARISI, C.; PEREIRA, C. A. Controladoria. In: CATELLI, A.; (Coord.). 
Controladoria: uma abordagem da gestão econômica – GECON. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 

LUNKES, Rogério J.; SCHNORREMBERGER, Darci. Controladoria: na coordenação dos 
sistemas de gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 

NASCIMENTO, Auster M.; REGINATO, Luciane. Controladoria: um enfoque na eficácia 
organizacional. São Paulo: Atlas, 2009. 

PELEIAS, Ivam Ricardo. Controladoria: gestão eficaz utilizando padrões. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIGUEIREDO, S.; CAGGIANO, P. C. Controladoria: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 1997. 

KÜPPER, Peter. Controlling: augaben und instrument, 10. ed. Berlin: MSG, 2005. 

LUNKES, Rogério J. Controle de gestão: estratégico, tático, operacional, interno e de risco. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

MOSIMANN, C. P.; FISCH, S. Controladoria. 2. ed.São Paulo: Atlas, 1999. 

OLIVEIRA, L.; PEREZ JUNIOR, J.; SILVA, C. Controladoria estratégica. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

ROEHL-ANDERSON, Janice M.; BRAGG, Steven M. The controller`s function: the work of 
the managerial accounting. New York: John Wiley & Sons, 1996. 

CCN 9401 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

EMENTA 

Atividade curricular obrigatória conforme regulamento em anexo. 

http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.sef..sc.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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CNM 9145 - TEORIA ECONÔMICA    

EMENTA 

Conceitos básicos. Funções de demanda e oferta. Elasticidade: preço e renda. As 
teorias de demanda cardinal e ordinal. A teoria da firma. As funções de produção e de 
custos. O mercado perfeito e os mercados imperfeitos na formação do preço. As contas 
nacionais. As funções consumo e poupança. A função investimento. A demanda e a oferta 
monetária. O equilíbrio nos mercados real e monetário. 

OBJETIVOS 

A disciplina objetiva proporcionar ao futuro contador a compreensão do 
funcionamento da atividade econômica. No campo microeconômico os estudos visam 
demostrar a formação dos preços de mercado dos bens e serviços. No campo 
macroeconômico os esforços concentram-se em entender como o sistema econômico 
aumenta, estabiliza ou diminui o nível de emprego. 

BIBLIOGRAFIA 

AWH, Roberto Y. Microeconomia - Teoria e Aplicações. RJ: Livros Técnicos e Científicos 
Editoras S/A, 1979. 

DERNBRUG, T. F.; McDOUGALL D. M. Macroeconomia. 3 ed. São Paulo: Mestre Jou, 
1971. 

DUILIO, E.A. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil. 

GEORGE, K.D.; JOLL, C. Organização Industrial. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1983. 

LEFTWICH, Richard H. O Sistema de Preços e a Alocação de Recursos. 6 ed. São Paulo: 
Pioneira, 1983. 

SHAPIRO, Edward. Teoria Macroeconômica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1978. 

SILVA, Fábio Gomes da. Micro e Macroeconomia - Um enfoque crítico. Vozes, 1983. 

TORRES, Ivo. Macroeconomia. São Paulo: Atlas, 1979. 

WATSON, D.S.; HOLMAN, M.A. Microeconomia. São Paulo: Saraiva, 1979. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KRAEMER, Armando. Noções de Macroeconomia. 7 ed. Porto Alegre: Sulina, 1983. 

LABINI, Paolo Sylos. Oligopólio e Progresso Técnico. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense-
Universitária, 1984. 

MILLER, R. L LeRoy. Microeconomia - Teoria, questões e aplicações. São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 1981. 

SALVATORE, Dominick. Microeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 

SIMONSEN, Mário H. Macroeconomia. 8 ed. Rio de Janeiro: Apec, 1982. 

WONNACOTT, P.; WONNACO1T, R. Economia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982. 

CNM 9305 - MERCADO DE CAPITAIS       

EMENTA 

Poupança. Ativos Financeiros. Sistemas Financeiros Nacionais. Sociedades 
Anônimas. Investimento de Mercado de Capitais. Análise de balanço. Desenvolvimento econ 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 5. ed., São Paulo: Atlas, 2003. 

BRUM, Carlos A. H. Aprenda a investir em ações e a operar na bolsa via internet. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna Ltda., 2006. 

CAVALCANTE FO, Francisco; MISUMI, Jorge Yoshio; RUDGE, Luiz Fertnando. Mercado de 
Capitais- o que é, como funciona. Rio de Janeiro: CNB/Campus, 2005. 

FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2001 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais – fundamentos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASAGRANDE NETO, Humberto. Abertura do capital de empresas no brasil. São Paulo: 
Atlas, BOVESPA, 2000. 

LAMEIRA, Valdir de Jesus. Mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial, São Paulo: Atlas, 1989 

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços. São Paulo: Atlas, 1994. 

MELLAGI Fo., Armando. Mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Atlas, 1993. 

TAVARES, Miguel Dirceu Fonseca; PEREIRA, Eduardo Novo Costa. Introdução ao mercado 
de ações.Rio de Janeiro: CNBV, 1988. 

TOLEDO Fo. Jorge Ribeiro de. Mercado de capitais brasileiro – uma introdução. São Paulo: 
Thomson Learning, 2006. 

DIR 9966 - LEGISLAÇÃO COMERCIAL E SOCIETÁRIA  

EMENTA 

Noções de direito comercial. Comerciante. Obrigações e prerrogativas. Sociedades 
comerciais e sociedades de fato. Sociedades anônimas e sociedades de economia mista. 
Registro de comércio. Contatos mercantis. Títulos de crédito. Noções básicas sobre falência 
e concordata. 

OBJETIVOS 

Noções gerais sobre a matéria, a fim de proporcionar aos futuros contadores 
conhecimentos teóricos e práticos necessários para a atuação profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Saraiva, Vol. 1, 2 e 3. 

COELHO, Fábio Ulhôa. Manual de Direito Comercial.Saraiva.  

DÓRIA, Dylson. Curso de Direito Comercial. Saraiva. 

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial - Forense. 

PAES DE ALMEIDA, Amadeu. Manual de sociedades comerciais. 

PAES, P.R. Tavares. Curso de Direito Comercial. 2ª ed.SP.RT.1993. 02 vol. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 21º ed.SP.Saraiva, 1993,02 vols. 

ROCHA FILHO, José Maria. Curso de Direito Comercial. Vol.1. parte geral.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. Saraiva. 

ALMEIDA, Amador Paes de. Teoria e prática dos títulos de crédito. Saraiva. 

ALVARES, Walter. Curso de direito comercial. Sugestões literárias. 

ANDRADE, Jorge Pereira. Manual de falências e concordatas. Revista dos tribunais. 

BATALHA, Wilson de Souza. Comentário à Lei das S/A. 

FERREIRA, Waldemar. Instituições de direito comercial.  

JUNIOR, Darcy Arruda Miranda. Curso de direito comercial. 

PEIXOTO, Carlos F. da C. A sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 

SILVA, Cristina Maria Baccarin; BACARIN, Edson. Curso teórico-Prático de direito 
comer4cial terrestre. Ed Jalovi. 

VALVERDE, Trajano Miranda. Comentário à lei de falências.  

DIR 9972 - LEGISLAÇÃO SOCIAL E PREVIDENCIÁRIA  

EMENTA 

Direito do trabalho: Conceito e evolução. Fontes e princípios. Empregado. 
Empregador. Contrato do trabalho e relações de trabalho. Salário e remuneração. 
Estabilidade e garantias de emprego. Extinção do contrato de trabalho. Acidente de 
trabalho. Direito processual do trabalho: Noções gerais. Estrutura da Justiça do Trabalho. 
Procedimentos e suas fases. Direito Previdenciário: Noções gerais. A estrutura 
previdenciária nacional. Segurados. Benefícios em espécie. Contribuições. Obrigações 
acessórias. Previdência complementar e privada. 

OBJETIVOS 

Noções gerais sobre a matéria, a fim de proporcionar aos futuros contadores 
conhecimentos teóricos e práticos necessários para a atuação profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Editora 
Saraiva. 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito 
Previdenciário. São Paulo: LTr. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Ltr. 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. São Paulo: Editora Impetus. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas. 

________. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Editora Atlas. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora Saraiva. 

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora Juruá. 

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho comentada. São Paulo: Ltr 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos Trabalhistas. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

_____. Prática Trabalhista e Previdenciária. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

_____. Rescisão do contrato de trabalho - manual prático.  6ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
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SERSON, José. Curso de Rotinas Trabalhistas. 35ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1995. 

DIR 9991 - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA    

EMENTA 

Atividade Financeira do Estado. Finanças Públicas. Direito Financeiro. Direito 
Tributário. Classificação jurídica dos tributos. Classificação econômica dos tributos. Sistema 
Tributário Nacional. Normas gerais de Direito Tributário. Processo Administrativo Tributário. 
Direito Tributário penal. Tributos Federais, Tributos Estaduais e Tributos Municipais. 

OBJETIVOS 

Proporcionar ao acadêmico uma visão panorâmica e integrada dos principais 
institutos de Direito Financeiro e Tributário; Discutir com os alunos os mais relevantes textos 
normativos brasileiros pertinentes ao Direito Financeiro e Tributário; Possibilitar ao 
acadêmico uma compreensão jurídica das espécies tributárias previstas no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo, Revista dos Tribunais. 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e direito tributário. São Paulo: Saraiva. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva. 

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas. 2008. 

CASTRO, Aldemário A. Primeiras Linhas de Direito Tributário. 4. ed. Brasília, 2008 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros. 

MARTINS, Sergio Pinto. Manual de Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Manual de direito financeiro e tributário. Rio de 
Janeiro: Renovar. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ICHIARA, Yoshiaki. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 1991. 

MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. São Paulo, 1987. 

FIL 9109 - ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA      

EMENTA 

Fundamentos da Eticidade e escolas filosóficas que os interpretam. Questões éticas 
numa organização. O caráter ético e o político da conduta profissional. Código de Ética do 
Contabilista – CEPC 

OBJETIVOS 

Oferecer aos alunos uma determinação precisa da divisão entre Filosofia 
Especulativa e Filosofia Prática, determinando posteriormente o campo de problemas desta 
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segunda divisão da Filosofia. 

Ainda que será o Livro I da Política de Aristóteles objeto de uma leitura reflexiva, os 
conceitos da Política que ali se encontram serão objeto de discussão com os grandes 
paradigmas da Filosofia Política, tais como as posições do Liberalismo, neoliberalismo e 
Marxismo. 

Uma vez desenhado um programa básico acerca das relações entre Ética e Política 
e os tópicos fundamentais de esta última, intentar-se-á oferecer uma aplicação da 
perspectiva integrada de ambas disciplinas práticas em torno da resolução dos problemas 
que a profissão de Contador pode suscitar. Visto que a disciplina está destinada a alunos 
próximos a se formar, será de especial relevância na última etapa do semestre a 
contribuição e as inquietações dos futuros contadores, os que dispõem para tanto do 
cabedal teor ético adquirido durante o curso como base para uma reflexão filosófica realista. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JOLIVET R. Tratado de Filosofía Moral.  Agir, Tr. de Gerardo Dantas Barreiro, Rio de 
Janeiro, 1966 

ARISTÓTELES.  Ética a Nicómaco, Libro 1 

ARISTÓTELES. Política, Libro 1 

TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica, Acerca de los Actos Humanos 

TOMÁS DE AQUINO. Comentário a la Ética a Nicómaco, Prólogo 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CFC- Conselho Federal de Contabilidade. Código de Ética Profissional do Contabilista. 
Disponível em www.cfc.org.br  

INE 9125 - MÉTODOS ESTATÍSTICOS I      

EMENTA 

 Elaborar tabelas e gráficos para as diferentes séries estatísticas; contruir distribuição 
de frequências; calcular medidas para conjunto de dados e analisar as mesmas. Construir e 
analisar Números Índices Simples e compostos de preços, quantidade e valor; discutir os 
principais índices usados no Brasil. Aplicar os procedimentos de decomposição de uma 
série temporal conforme os modelos e usar os resultados obtidos para planejamento. 

OBJETIVOS 

Geral:  

Propiciar ao estudante conhecimento que lhe permita interagir com um conjunto de 
dados quer seja no levantamento, no resumo, na análise ou na apresentação. Identificar e 
estudar padrões no comportamento de séries temporais,conhecer e construir os principais 
índices, além de capacitá-lo a realizar análises estatísticas e a compreender textos em que 
se faz uso da mesma. 

Específicos: 

 Elaborar tabelas e gráficos para as diferentes séries estatísticas; calcular e analisar 
medidas síntese para conjuntos de dados. 

 Construir e analisar números índices simples e compostos de preço, quantidade e 
valor; discutir os principais índices usados no Brasil. 

 Aplicar os procedimentos de decomposição de uma série temporal conforme os 
modelos e usar os resultados obtidos para planejamento. 

http://www.cfc.org.br/
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 7. ed. – Florianópolis: Ed. da 
UFSC, 2008. 

LINO, M.R.O. Métodos Estatísticos I. - Florianópolis: Departamento de Ciências Contábeis - 
UFSC, 2008. 

REIS, M.M. Estatística aplicada à administração. Florianópolis: Departamento de Ciências 
da Administração - 

STEVENSON, Willian J. Estatística Aplicada à Administração. Ed. Harbra, São Paulo, 2001. 

UFSC: 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDERSON, D.R., SWEENEY, D.J., WILLIAMS, T.A., Estatística Aplicada à Administração 
e Economia. 2. ed. – São Paulo: Thomson Learning, 2007 

BARBETTA, P.A., REIS, M.M., BORNIA, A.C. Estatística para Cursos de Engenharia e 
Informática. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2008. 

BRAULE, Ricardo. Estatística Aplicada com Excel: para cursos de administração e 
economia. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

LEVINE, D. M., STEPHAN, D., KREHBIEL, T. C., BERENSON, M. L. Estatística: Teoria e 
Aplicações – Usando Microsoft Excel em Português. 5. ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

MOORE, D.S., MCCABE, G.P., DUCKWORTH, W.M., SCLOVE, S. L. A prática da 
estatística empresarial: como usar dados para tomar decisões. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

SOARES, J. F., FARIAS, A. A., CESAR, C. C. Introdução à Estatística, LTC, Rio de Janeiro, 
1991. 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística, 7 ed., LTC, Rio de Janeiro, 1999.  

WONNACOTT, T. H., WONNACOTT, R. J. Estatística Aplicada à Economia e à 
Administração. LTC, Rio de Janeiro,1981. 

INE 9126 - MÉTODOS ESTATÍSTICOS II      

EMENTA 

 Noções de Probabilidade. Distribuições binominal e normal. Amostragem. Estimação 
de parâmetros. Testes de hipóteses para proporção, média e diferença de médias. 

OBJETIVOS 

Geral:  

Propiciar ao estudante o dominio dos fundamentos básicos de probabilidade e dos 
modelos probabilísticos que envolvam variáveis discretas e contínuas. Capacitá-lo a realizar 
inferências estatísticas e testes de hipóteses que envolvam médias e proporções e análises 
estatísticas além de ler e entender textos em que se faz uso da estatística. 

Específicos: 

 Familiarizar o estudante com as principais técnicas de amostragem. 

 Apresentar os fundamentos básicos da teoria de probabilidade. 

 Desenvolver estudos sobre modelos de probabilidade para variáveis aleatórias 
discretas e contínuas. 

 Identificar as distribuições amostrais das principais estatísticas. 

 Desenvolver estudos de inferência para a construção, análise e interpretação de 
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intervalos de confiança, para médias e proporções. 

 Desenvolver estudos e aplicações práticas na construção, análise e interpretação de 
testes de hipóteses sobre médias e proporções. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 7. ed. Editora da UFSC, 
Florianópolis. 2007 

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A.  Estatística Básica. 4. ed. Editora Saraiva, São Paulo. 
1987. 

LEVIN, J. Estatística Aplicada para Ciências Humanas. 2. ed. HARBRA/Harper & Row do 
Brasil, São Paulo. 1987. 

LINO, M.R.O. Métodos Estatísticos II, Departamento de Ciências Contábeis/UFSC, 2009 
Florianópolis 

REIS, M.M. Estatística Aplicada à Administração, Departamento de Ciências da 
Administração/UFSC, 2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDERSON, D.R., SWEENEY, D.J., WILLIAMS, T.A., Estatística Aplicada à Administração 
e Economia. 2. ed. – São Paulo: Thomson Learning, 2007 

BARBETTA, P.A., REIS, M.M., BORNIA, A.C. Estatística para Cursos de Engenharia e 
Informática. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2008. 

BRAULE, Ricardo. Estatística Aplicada com Excel: para cursos de administração e 
economia. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

LEVINE, D. M., STEPHAN, D., KREHBIEL, T. C., BERENSON, M. L. Estatística: Teoria e 
Aplicações – Usando Microsoft Excel em Português. 5. ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

MOORE, D.S., MCCABE, G.P., DUCKWORTH, W.M., SCLOVE, S. L. A prática da 
estatística empresarial: como usar dados para tomar decisões. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

SOARES, J. F., FARIAS, A. A., CESAR, C. C. Introdução à Estatística, LTC, Rio de Janeiro, 
1991. 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística, 7 ed., LTC, Rio de Janeiro, 1999.  

WONNACOTT, T. H., WONNACOTT, R. J. Estatística Aplicada à Economia e à 
Administração. LTC, Rio de Janeiro,1981. 

LLV 9603 - PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMICA I    

EMENTA 

Estudo e produção de textos técnico-científicos relevantes para o desempenho das 

atividades acadêmicas, tais como: resumo, resenha, artigo e seminário. 

OBJETIVOS 

Ao final do semestre, espera-se que o aluno seja capaz de: 

a) produzir resumos informativos; 

b) produzir resenhas críticas e descritivas; 

c) produzir artigos científicos; 

d) produzir seminários. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABREU, A.S. Curso de Redação. 6 ed. São Paulo, 1997. 

ANDERY, M.A.P.A. et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 6 ed. rev. 
e amp. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo; São Paulo: Educ, 1996. 

ANDRADE, M.M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 
1993. 

ARAÚJO, A.D. Análise de gênero: uma abordagem alternativa para o ensino da redação 
acadêmica. In: FORTKAMP, M.B.M.; TOMITCH, L.M.B. (Org.). Aspectos da Lingüística 
Aplicada: estudos em homenagem ao Professor Hilário Inácio Bohn. Florianópolis: Insular, 
2000. p. 185-200. 

CAMPELLO, B.; CENDON, B.V.; KREMER, J.M. (Org.). Fontes de informação para 
pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. 4 ed. São Paulo: Makron, 1996. 

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3 ed. rev. e amp. São Paulo: Atlas, 
1995. 

ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: perspectiva, 1989. 

FARACO, C.A.; TEZZA, C. Prática de texto: língua portuguesa para estudantes 
universitários. 8 ed. rev. e amp. Petrópolis, RJ: Vozes, 1992. 

FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F.P. Lições de texto - leitura e redação. 2 ed. São Paulo: Ática, 
1997. 

FLÔRES, L.L.; OLÍMPIO, L.M.N.; CANCELIER, N.L. Redação: o texto técnico/científico e o 
texto literário. 2 ed. Florianópolis: EDUFSC, 1994. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 
1996. 

MEURER, J.L.; MOTTA-ROTH, D. (Org.). Parâmetros de textualização. Santa Maria: Editora 
da UFSM, 1997. 

MOTTA-ROTH, D. Gêneros discursivos no ensino de línguas para fins acadêmicos. In: 
FORT-KAMP, Mailce Borges Mota; TOMITCH, Lêda Maria Braga (Org.). Aspectos da 
Lingüística Aplicada: estudos em homenagem ao Professor Hilário Inácio Bohn. 
Florianópolis: Insular, 2000. p. 167-184. 

KOCH, I.V.; TRAVAGLIA, L.C. A coerência textual. 5 ed. São Paulo: Contexto, 1993. 

PÁDUA, E.M.M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas, SP: 
Papirus, 1996. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 15 ed. rev. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: sumário. Rio de Janeiro, 
1987. (reimpressa em 1989). 

_______. NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 
1989. (reimpressa em 1989). 

_______. NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 
1989. 

_______. NBR 10719: apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989. 
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_______. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990. 

_______. NBR 6022: apresentação de artigos em publicações periódicas. Rio de Janeiro, 
1994. 

_______. NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 
2000. 

_______. NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2001. 

_______. NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 
Rio de Janeiro, 2001. 

FAULSTICH, E. de L. de J. Como ler, estudar e redigir um texto. 12 ed. Petrópolis: Vozes, 
2000. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, SISTEMA DE BIBLIOTECAS. Normas para 
apresentação de documentos científicos. Curitiba: Editora da UFPR, 2000, v. 1-10. 

MTM 9134 - MATEMÁTICA I        

EMENTA 

Conjuntos. Relações. Funções. Funções de uma variável: limites, diferenciação, 
pontos extremos e integração. 

OBJETIVOS 

a) Operar com conjuntos; Calcular limites; analisar a continuidade de funções. 
b) Resolver problemas geométricos utilizando a derivada; encontrar a derivada de 

funções, 
c) Resolver problemas de taxa de variação; analisar o comportamento de funções 

determinando os valores máximos e mínimos e esboçar gráficos. 
d) Resolver problemas de maximização e minimização. 
e) Calcular integral definida e indefinida; calcular áreas através de integral definida. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MEDEIROS, Sebastião da Silva. Matemática para os cursos de Economia, Administração e 
Ciências Contábeis. Ed. Atlas, SP, volume 1; 

CHIANG, Alfha C. Matemática para Economistas. São Paulo: MC Graw-Hill do Brasil: 1982. 

WEBER, Jean E. Matemática para Economia e Administração. São Paulo: Ed. Harbra, 1986. 
682p. 

MUÑOZ RIVERA, Jaime, E., Cálculo Diferencial & Integral I. RJ, LNCC/MCT.  

SILVA, Elio Medeiros. Matemática 1. SP - Editora: Atlas, 2008 - 5ª edição. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra, 
1988. 

YAMANE, Taro; et al.. Matemática para economistas. São Paulo: Atlas, 1977. 

BONINI, Edmundo Eboli. Matemática: exercícios para Economia. São Paulo: Liv. Nobel, 
1971.  

MTM 9151 - MATEMÁTICA FINANCEIRA I   

EMENTA 
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Juros Simples. Descontos Simples. Equivalência de Capitais no regime de juros 
simples. Juros Composto. Descontos Composto. Equivalência de Capitais no regime de 
juros compostos. Rendas ou Anuidades. Rendas Constantes e Rendas variadas. 

OBJETIVOS 

a) Identificar, calcular e debater problemas de juros simples, descontos simples e 
equivalência de capitais no regime de juros simples; 

b) Listar, interpretar e praticar problemas de juros composto, descontos composto e 
equivalência de capitais no regime de juros compostos; 

c) Descrever, empregar e diferenciar os tipos de rendas ou anuidades tais como rendas 
constantes, rendas postecipadas, rendas antecipadas e rendas variáveis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 

GUERRA, Fernando. Matemática Financeira através da HP-12C. 3ª ed. Florianópolis: UFSC, 
2006 

MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira. 4.ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática financeira: aplicações a análise de investimentos. 3. 
ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira, 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 

VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira, 2. ed. São Paulo: Atlas,1991. 

MTM 9152 - MATEMÁTICA FINANCEIRA II     

EMENTA 

Amortização de dívidas. Depreciação.  Correção monetária. Comparação entre 
alternativas e investimentos. 

OBJETIVOS 

Diferenciar os tipos de sistemas de amortização de dívidas. Elaborar a planilha do 
empréstimo ou plano de amortização (com e sem carência) e localizar na mesma o estado 
da dívida em um período qualquer. Elaborar o plano de depreciação dos métodos linear ou 
linha reta taxa constante e dos demais métodos de depreciação. Calcular a inflação usando 
índice de preços e como determinar a inflação acumulada em determinado período. 
Identificar e calcular a taxa aparente e a taxa real. Descrever e aplicar os mais importantes 
métodos de avaliação de projetos de investimentos. Identificar e calcular o valor presente 
líquido de um fluxo de caixa de um projeto de investimento. Interpretar e calcular a taxa 
interna de retorno de um projeto. Analisar um projeto de investimento pelo método do custo 
anual uniforme equivalente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2000.  

GUERRA, Fernando. Matemática Financeira através da HP-12C. Florianópolis: UFSC. 3. ed. 2006.  
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SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira - aplicação à análise de investimentos. 2. ed. São 
Paulo: Printice Hall. 2002.  

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2000.  

MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática Financeira. 2. ed. São 
Paulo: Atlas. 1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HIRSHFELD, Henrique. Engenharia Econômica. São Paulo: Atlas. 1984. 

VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Financeira. 2. ed. São Paulo: Atlas. 1989. 

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de Investimentos. 6. ed. São 
Paulo: Atlas. 1994. 

11. ARTICULAÇÃO COM PESQUISA E EXTENSÃO 

O ensino, a pesquisa e a extensão são elementos indissociáveis quando se faz 
referência ao processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, as pesquisas do corpo 
docente, além de estarem alinhadas ao trabalho do professor no curso de graduação, 
também os alunos são envolvidos de diversas formas, tais como: bolsa de iniciação 
científica, bolsa permanência, Trabalho de Conclusão de Curso, entre outras. Assim, os 
resultados das pesquisas do corpo docente servem como realimentação do processo de 
ensino, contemplando aspectos práticos e teóricos na abordagem dos conteúdos 
programáticos previstos na proposta pedagógica. 

A extensão do conhecimento gerado no meio universitário deve ser transferida para 
a comunidade por meio dos seus alunos. Esta transferência se dá por meio do envolvimento 
direto do aluno nos projetos de extensão desenvolvidos pelos professores, dos estágios 
curriculares, bem como da aplicação prática no dia-a-dia dos conhecimentos desenvolvidos 
no espaço da sala de aula. 

Desta forma, a articulação do ensino, pesquisa e extensão não se resume em 
momentos pontuais, mas sim, pela inserção do aluno em todas as atividades de pesquisa e 
de extensão desenvolvidas nos Núcleos de Pesquisa e Extensão do Departamento de 
Ciências Contábeis, nos quais o corpo docente, que atua no ensino de graduação e pós-
graduação, desenvolve as suas atividades.  

12. INTEGRAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

Dentre os mecanismos e atividades de integração do curso de graduação em 
Ciências Contábeis com a Pós-Graduação destacam-se: o estágio docência desenvolvida 
pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC (Stricto 
Sensu); a elaboração de material didático para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
(Modalidade à Distância); o desenvolvido de material na pós-graduação e aplicado nas 
aulas ministradas na graduação; a participação de discentes da pós-graduação em bancas 
de TCC, bem como a co-orientação dos alunos, conforme previsto no Regimento do TCC, e 
a sua efetivação por meio da participação em grupos de pesquisa.  

Muitos professores do curso de Ciências Contábeis atuam simultaneamente como 
docentes no Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC – PPGC, bem como 
em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, contribuindo diretamente para o aumento da 
qualidade do ensino nas diversas modalidades, na medida em que os novos conhecimentos 
adquiridos por meio das pesquisas são disseminados em sala de aula.  

 A própria elaboração de material didático para o curso de graduação em Ciências 



 

 

67 

 

Contábeis, também, se configura como forma de integração com a Pós-Graduação na 
medida em que os desenvolvimentos teóricos e práticos desenvolvidos pelos professores, 
como resultado da pesquisa e da extensão, são colocados em benefício dos diversos 
segmentos. Assim, a utilização de material de pesquisa desenvolvido na pós-graduação e 
aplicado nas aulas ministradas na graduação evidencia importante forma de integração 
entre estas duas instâncias de ensino e pesquisa, principalmente aqueles desenvolvidos na 
disciplina de Metodologia do Ensino Superior, por meio do aprendizado de diversas 
técnicas. 

No que se refere ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 
o PPGC se envolve por meio da contemplação de bolsas. Além disso, os alunos do curso de 
graduação em Ciências Contábeis, independente de estarem, ou não, oficialmente 
vinculados à iniciação científica, são conscientizados para a necessidade da pesquisa, na 
medida em que, sob orientação de professores atuantes no PPGC, participam nos projetos 
de pesquisa de seu orientador. 

No âmbito administrativo, a atuação dos docentes do curso de Ciências Contábeis 
em cargos de Coordenação na Pós-Graduação, bem como a participação nos respectivos 
colegiados, também, se configura como integração entre as duas instâncias do ensino.  

Por último, a Revista Contemporânea de Contabilidade – RCC (ISSN 1807-1821), 
iniciada em 2004, se configura como uma importante atividade de integração entre o curso 
de graduação em Ciências Contábeis e a Pós-Graduação, na medida em que as funções de 
editor científico, revisor e editor técnico estão a cargo de professores que atuam nas duas 
instâncias do ensino. Cabe, ainda, destacar que a RCC tem como um de seus objetivos 
promover a comunicação do curso de Ciências Contábeis com o Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade da UFSC. 

13. POLÍTICA COM EGRESSOS 

A partir de iniciativas do Departamento de Integração Acadêmica e Profissional da 
PREG e do Núcleo de Processamentos de Dados, foi criado um portal de egressos da 
UFSC (www.egressos.ufsc.br), que funciona como uma base de dados para a manutenção 
de um elo entre os egressos e a UFSC, além do acompanhamento, estudos e análises, 
promoção de um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus ex-alunos, avaliação da 
adequação da formação profissional oferecida pela UFSC e coleta de opiniões dos 
egressos, entre outros. 

A UFSC se preocupa em acompanhar e em fornecer educação continuada aos 
egressos. Neste sentido, oferece, regularmente, cursos de especialização e de extensão 
voltados para o nível superior. Em especial, para os egressos do curso de Ciências 
Contábeis, existe a possibilidade de ingresso no Programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade (Mestrado) como forma de continuação dos estudos na área específica, o que 
já é incentivado durante a trajetória acadêmica do aluno por meio da pesquisa e da 
extensão. 

Por fim, o acompanhamento dos egressos é importante não apenas pelas demandas 
de educação continuada como pela possibilidade de os ex-alunos fornecerem importantes 
informações sobre a adequação da formação gerada no âmbito da Universidade. 

14. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciências Contábeis da UFSC é o órgão 
consultivo responsável pela concepção, implantação e atualização do Projeto Pedagógico 
do curso de Ciências Contábeis, formalizado por meio de portaria da Direção do Centro 
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Sócio Econômico, e está organizado segundo regimento próprio, conforme se apresenta em 
anexo. 

15. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

O exercício da formação do ser humano na UFSC é feito com forte preocupação 
social, especialmente com o corpo discente que têm dificuldade econômica de se manterem 
na universidade. Ao mesmo tempo, muitos alunos, independentemente de sua capacidade 
econômica, têm dificuldades de acompanhar seus respectivos cursos por variadas razões, 
mesmo tendo sido aprovados em processos seletivos de graduação e pós-graduação, em 
boas colocações. Isto leva a Universidade a desenvolver programas tanto de apoio 
financeiro, via bolsas, como de apoio pedagógico.  

Além disso, a UFSC oferece, também, apoio psicológico, requerido em variadas 
situações, tanto por questões de saúde como por dificuldades de aprendizagem. Outra área 
de ação, no que se refere ao seu corpo discente, é o apoio material à representação e à 
convivência estudantil. 

A UFSC proporciona apoio pedagógico a seus estudantes por meio das pró-reitorias 
de Ensino de Graduação (PREG), de Pós-Graduação (PRPG), de Pesquisa e Extensão 
(PRPE) e de Assuntos Estudantis (PRAE). Destaca-se nesta atividade o Programa de Apoio 
Pedagógico, em que se oferecem aulas extracurriculares de nivelamento e de reforço para 
alunos com necessidade de aprendizagem. Destacam-se, ainda, as políticas de ações 
afirmativas que visam a promoção da inclusão nas diferentes demandas sociais.  

Assim como os demais cursos da UFSC, o curso de Ciências Contábeis dispõe de 
um programa de relacionamento entre estudantes de graduação e pós-graduação, em que 
os estudantes de mestrado participam do Programa de Apoio Pedagógico e, para isso, 
recebem bolsa (como do Reuni, por exemplo). Vale destacar, nesta mesma linha, a 
existência permanente de monitoria, normalmente exercida pelos alunos de melhor 
desempenho acadêmico por meio de bolsas, para aquelas disciplinas com maior nível de 
reprovação. 

Entre outros programas de atendimento ao discente, pode-se destacar o serviço de 
psicologia estudantil que, em parceria com a central de carreiras, oferece orientações sobre 
a formalização de estágios e outros relacionados a vida profissional do formando. 

Por fim, ainda se destacam outros serviços como a Biblioteca Comunitária, os 
subsídios do Restaurante Universitário, a Moradia Estudantil, o atendimento específico para 
alunos no Hospital Universitário. 

16. ESTÍMULO AS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Uma importante área de ações acadêmicas direcionadas ao corpo discente, por meio 
do apoio à representação estudantil, envolve o diálogo e o apoio aos estudantes e aos 
diferentes tipos de entidades estudantis como: Diretório Central dos Estudantes, Centros 
Acadêmicos (CACIC, no caso específico do curso de Ciências Contábeis), Empresas 
Juniores e entidades de consultoria e assistência formadas por estudantes, Programa de 
Educação Tutorial (www.interpet.ufsc.br), Pastorais Universitárias, Mobilidade Estudantil e 
Egressos da UFSC. Esse apoio é realizado por meio do registro das representações 
discentes, eleitas pelos estudantes de graduação, junto aos órgãos deliberativos da UFSC. 

Vale destacar que a operacionalização de muitas atividades acadêmicas acontece 
por meio dos programas de bolsas, como: Bolsa Permanência; Bolsa de Estágio; Bolsa de 
Monitoria; Bolsa de Extensão; e Bolsa de Iniciação Científica, em que, de acordo com cada 
especificidade, o aluno desenvolve sob orientação de professor ou coordenador, atividades 
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ligadas ao ensino e a extensão, além do apoio técnico para atividades diretamente 
relacionadas como o seu curso. 

17. INFRAESTRUTURA DO CURSO 

O Curso conta com uma variedade de elementos para suporte, dentre os quais se 
podem destacar as infraestruturas tecnológicas e físicas. 

17.1. Infraestrutura tecnológica 

O Curso conta com os sistemas acadêmicos e de rede utilizados na UFSC 
garantindo o armazenamento de dados e de notas dos alunos. O controle acadêmico 
inicialmente é realizado na plataforma moodle e, posteriormente, as notas são exportadas 
para o Controle Acadêmico de Graduação – CAGR, sistema este utilizado, também, pelo 
ensino presencial. 

Quanto a produção do material didático e disponibilização dos conteúdos, o curso de 
Ciências Contábeis possui um Núcleo de Produção de Materiais – NECONT. Esta Equipe foi 
se estruturando durante três anos de existência e hoje está organizada por grupos de 
trabalho de acordo com as necessidades de produção de materiais. Atualmente, conta com 
dois grandes grupos: o do Design Instrucional – DI, incluindo-se também nesta equipe os 
revisores de português; e o do Design Gráfico – DG, com diagramadores, ilustradores e 
programadores. 

Os trabalhos realizados pela equipe são voltados ao desenvolvimento dos materiais 
didáticos usados pelos alunos na modalidade EaD, entre os quais: livros impressos onde o 
trabalho desenvolvido inicia com a capacitação do professor conteudista das disciplinas 
ministradas no curso, seguindo com o Design Instrucional – DI, que faz o trabalho de 
adequação do material para a EaD, tendo preocupação com a qualidade do texto 
apresentado nos livros, por isto fazem análise do conteúdo, linguagem e ainda indicação de 
materiais extras que podem auxiliar os alunos na aprendizagem. Depois do trabalho do 
grupo de DI, entra a segunda etapa, o grupo de Design Gráfico – DG, estes são 
responsáveis pala montagem do livro em si, envolvendo diagramação e ilustração dos livros 
que precisam seguir o projeto gráfico padrão do curso. 

Outro material didático desenvolvido pela equipe são os conteúdos online, chamados 
de Objetos de Aprendizagem. Estes têm a função dentro das disciplinas de oferecer aos 
alunos uma possibilidade de incrementar o aprendizado, seja com informações extras ou 
uma forma diferenciada de apresentar o conteúdo abordado no livro.  A equipe NECONT, 
atua neste material a partir de conversa inicial com o professor conteudista, pois é ele quem 
vai indicar o assunto e a melhor forma de apresentar aos alunos. Os objetos de 
aprendizagem são desenvolvidos por um grupo extra na equipe que trabalha com 
desenvolvimento linguagem para internet, envolvendo textos e animações que possibilitam 
trazer casos, exemplos práticos de assuntos pertinentes a disciplina. Além da produção de 
materiais a equipe trabalha assessorados os professores na preparação das disciplinas no 
Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA, indicando a gravação das videoaulas 
entre outras funções relacionadas ao curso. 

Ainda, no AVEA ficam disponibilizadas as videoconferências que são gravadas para 
o caso do aluno não ter participado da mesma que é um dos eventos presenciais do curso. 

17.2. Infraestrutura física 

No curso utiliza-se a mesma estrutura física do presencial para professores e 
coordenadores. Para atendimento dos alunos a distância conta-se com uma sala de tutoria 
com capacidade para 10 tutores, uma sala específica para a secretaria e outra para a 
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produção de material. Os polos de Apoio Presencial contam com infraestrutura para os 
alunos e tutores de acordo com os requisitos exigidos pela UAB, tais como secretarias, 
bibliotecas, salas de aula, laboratórios informatizados com sistema de transmissão entre 
outros. 
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I – Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Campus Universitário – Trindade – Caixa Postal 476 

CEP 88040-970 – Florianópolis – Santa Catarina 
Centro Sócio-Econômico – Departamento de Ciências Contábeis 

 
 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

REGULAMENTO INTERNO 
 
  
 
TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

Art. 1° - Este regulamento normatiza as atividades relacionadas à elaboração do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), da disciplina TCC, com carga horária de 180 h/a, equivalente 
a 150 horas, integrante do currículo do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, da 
Universidade  

Federal de Santa Catarina (UFSC).  
 
TÍTULO II – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS  
 

Art. 2° - A disciplina TCC consiste em um trabalho elaborado individualmente sob a 
orientação de um professor do quadro efetivo do Departamento de Ciências Contábeis da 
UFSC.  

 
§ 1° - Será admitida a co-orientação do TCC, desde que aprovada pelo professor 

orientador, e desde que o co-orientador seja um dos seguintes profissionais:  
 
I - professor efetivo do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC;  
 
II - professor efetivo de outro Departamento da UFSC;  
 
III - professor substituto do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC;  
 

IV - mestrando do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC 
matriculado em dissertação, ou doutorando orientado por professor efetivo do 
Departamento de Ciências Contábeis da UFSC;  
 

V - professor de outra instituição de ensino superior. Neste caso o aluno 
deverá entregar à Coordenadoria de TCC, no momento da entrega do projeto, cópia  
impressa do Currículo Lattes do professor, em que fique evidenciado que sua área  
de pesquisa e/ou ensino é correlata à área do trabalho;  
 

VI - profissional de mercado, externo à UFSC. Neste caso o aluno deverá 
entregar à Coordenadoria de TCC, no momento da entrega do projeto:  

a) cópia do registro no órgão de classe do profissional;  
 

b) certificado de conclusão de curso de pós-graduação em área correlata à 
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que se refere o trabalho; e  
 

c) documento da empresa em que o profissional atua, que comprove relação 
da sua área de atuação com a área do trabalho.  

 
§ 2° - O TCC poderá ser desenvolvido sob a forma de uma Monografia ou de um 

Artigo Científico publicado, conforme previsto no artigo 13 deste regulamento, e consiste em 
um trabalho de pesquisa científica que resulta na exposição de um problema ou de um tema 
específico, investigado de acordo com os recursos metodológicos destinados a esse fim.  

 
§ 3° - O TCC deve ser apresentado e defendido perante banca examinadora, exceto 

se desenvolvido sob a forma de um Artigo Científico publicado em periódico ou evento 
classificados no Qualis/CAPES. Para os alunos do curso na modalidade EaD, o artigo 
científico publicado também será apresentado e defendido perante banca examinadora, 
conforme  definido no Art. 1º do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 ( 
Regulamenta o art. 80 da  Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação  nacional).  

 
§ 4° - Entende-se, também, o TCC como decorrente do processo ensino-

aprendizagem, que objetiva formar um cidadão crítico e atuante.  
 
§ 5° - O TCC deve abordar análise e discussão do conhecimento que se relacione 

com aspectos da ciência contábil e ciências afins.  
 
§ 6° - Excepcionalmente, mediante autorização do Colegiado do Departamento de 

Ciências Contábeis, professores do quadro efetivo de outros departamentos da UFSC 
poderão ser orientadores de TCC no Curso de Graduação em Ciências Contábeis.  

 
CAPÍTULO II – DOS PRÉ-REQUISITOS DA DISCIPLINA TCC E DO PROJETO  
 

Art. 3° - O pré-requisito da disciplina TCC se constitui na comprovação de que o aluno 
cursou, no mínimo, 1/3 (um terço) do total de horas-aula em disciplinas exigidas pelo 
currículo pleno, incluindo-se nestas, obrigatoriamente, a disciplina Técnicas de Pesquisa em 
Contabilidade.  

 
Parágrafo Único – Na disciplina Técnicas de Pesquisa em Contabilidade o aluno 

deverá ter um professor orientador até a data final da disciplina.  
 
Art. 4° - O projeto do TCC deve ser entregue à Coordenadoria de TCC no período 

normal de matrícula, anteriormente ao semestre em que o aluno freqüentar a disciplina TCC, 
acompanhado do formulário ―Aprovação de Projeto‖ preenchido e assinado pelo professor 
orientador. Deverá constar neste a aprovação da co-orientação, quando houver um co-
orientador do trabalho.  

 
§ 1º - O não cumprimento do disposto no ―caput‖ deste artigo implica em 

cancelamento da matrícula do aluno na disciplina TCC, respeitada a legislação vigente 
pertinente ao assunto.  

 
§ 2º - Cabe ao aluno buscar um professor orientador, dentre os professores do 

quadro efetivo do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC, respeitando sua linha de 
pesquisa, para orientá-lo no desenvolvimento do TCC. Caso o aluno não consiga um 
professor orientador até a matrícula na disciplina TCC e entrega do projeto, caberá ao 
Coordenador de TCC, juntamente com o Chefe do Departamento de Ciências Contábeis, a 
sua designação, mediante Portaria, observando sempre a carga individual de orientação de 
TCC atribuída aos professores no Plano de Atividades do Departamento (PAD).  
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§ 3º - Havendo um co-orientador para o trabalho, os documentos que constam nos 

incisos V e VI do § 1º do artigo 2º deste regulamento devem ser entregues juntamente com 
o formulário de ―Aprovação de Projeto‖.  

 
CAPÍTULO III – DO CONTEÚDO E DA FORMA DO TCC  
 

Art. 5° - O TCC deve obedecer, quanto à forma, as normas atuais da ABNT, e quando 
desenvolvido sob a forma de Artigo Científico publicado, as normas do periódico ou do 
evento a que foi submetido.  

 
Art. 6º - O TCC será disponibilizado para consulta pública, em versão digital, na biblioteca 
da Universidade Federal de Santa Catarina.  

 
CAPÍTULO IV – DAS ORIENTAÇÕES E DOS ORIENTADOS  

 
Art. 7º - Conforme Resolução 53/CEPE/95, o professor orientador poderá computar, em sua 
carga horária de ensino, até uma hora-aula semanal por aluno em razão de orientação; e 
deverá dispor, quinzenalmente, de tempo para atender os alunos orientandos, observando, 
no que couber, o seu regime de trabalho e o que estabelecer o PAD a seu respeito.  

 
§ 1° - A atribuição de horas-aula em razão de orientação de um aluno não poderá ser 

realizada para aluno matriculado em semestre anterior e que esteja sendo orientado no 
semestre em função de Menção I, conforme determina o artigo 3o da Resolução 
53/CEPE/95  

(Anexo I deste regulamento).  
 
§ 2° - Quando o TCC for desenvolvido sob a forma de Artigo Científico publicado, 

considerar-se-á como semestre de orientação aquele em que o aluno se matricular na 
disciplina TCC, devendo a publicação ocorrer até a data definida, no semestre, para entrega 
da versão final do TCC.  

 
§ 3° - A carga individual mínima de orientação de TCC por professor é de duas 

orientações por semestre, devidamente atribuída aos professores no Plano Individual de 
Atividades (PIA) e posteriormente consolidada no Plano de Atividades do Departamento 
(PAD), exceto para os professores afastados das atividades de ensino no semestre.  

 
§ 4° - A responsabilidade pela orientação junto à Coordenadoria de TCC cabe ao 

professor orientador, mesmo quando o trabalho tiver um co-orientador.  
 

Art. 8º - O resultado final do TCC é de responsabilidade do acadêmico que o elaborou, o 
que não exime o professor orientador de desempenhar suas atribuições com dedicação.  

 
CAPÍTULO V – DAS ATRIBUIÇÕES DOS ACADÊMICOS  
 

Art. 9º - Os acadêmicos matriculados na disciplina TCC têm, junto à Coordenadoria de TCC, 
os seguintes deveres:  

 
I - frequentar as reuniões convocadas pelo coordenador, sendo sua frequência 

aferida;  
 
II - entregar o projeto de TCC de acordo com este regulamento e com as orientações 

da Coordenadoria - os alunos que optarem pelo desenvolvimento do TCC como Artigo 
Científico publicado devem declarar, no formulário de ―Aprovação de Projeto‖, sua opção 
pela validação de artigo científico como TCC;  
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III - quando optarem por TCC desenvolvido sob a forma de Monografia:  

a) manter contato, quinzenalmente, com o professor orientador, para 
discussão e aprimoramento do trabalho, devendo justificar as faltas e, 
quanto à frequência, observar o limite previsto na Resolução 017/CuN/97;  
 

b) entregar à Coordenadoria de TCC, no ato do agendamento da defesa: 
três vias do trabalho encadernadas em espiral; três vias do trabalho em 
mídia digital, em arquivo único, no formato Word for Windows, devendo 
constar na parte externa do CD seu nome, e-mail e telefone; e formulário 
―Solicitação de Agendamento de Apresentação e Defesa de Monografia‖, 
preenchido e assinado pelo professor orientador;  

 
c) obedecer aos prazos e comparecer no dia, horário e local marcados pela 

Coordenadoria de TCC, para apresentar e defender a monografia;  
 

d) após a apresentação e defesa, o aluno deverá, quando solicitado, fazer 
as alterações recomendadas pela banca, que deverão ser apresentadas 
ao professor orientador e demais membros da banca para homologação. 
Após, deverá providenciar e entregar à Coordenadoria de TCC, com 
assinaturas do professor orientador e demais membros da banca, o 
formulário ―Comprovante de Conclusão de Monografia‖; formulário 
―Autorização para Publicação Eletrônica de Trabalho de Conclusão de 
Curso pela UFSC‖; e CD contendo a versão final da monografia gravada 
em arquivo único, no formato PDF, denominado <nome do aluno.pdf>, 
devendo constar na parte externa do CD seu nome, e-mail e telefone.  

 
IV - quando optarem por TCC desenvolvido sob a forma de Artigo Científico 
publicado:  

a) elaborar o artigo científico sob a supervisão de professor efetivo do 
Departamento de Ciências Contábeis da UFSC, que será o orientador do 
trabalho, encaminhá-lo ao periódico ou evento em que pretende publicar, 
e efetuar as alterações que eventualmente forem recomendadas para 
habilitar o trabalho à publicação;  
 

b) publicar o artigo científico, tendo o professor orientador como segundo 
autor, e havendo co-orientador, este poderá constar como terceiro autor;  

 
c) quando alunos do curso presencial e artigo científico publicado em evento: 

apresentar o trabalho no evento e entregar à Coordenadoria de TCC, no 
semestre em que foi realizada a matrícula na disciplina TCC, cópia dos 
certificados de publicação e de apresentação (apresentação oral ou 
pôster), precedidos pelo formulário ―Validação de Artigo Científico 
Publicado como Trabalho de Conclusão de Curso‖ assinado pelo 
professor orientador; CD contendo a versão final do artigo científico, 
gravado em arquivo único, no formato.PDF, com comprovante de 
publicação na primeira página do texto, denominado <nome do 
aluno.pdf>, devendo constar na parte externa do CD seu nome, e-mail e 
telefone; e formulário ―Autorização para Publicação Eletrônica de Trabalho 
de Conclusão de Curso pela UFSC‖;  

 
d) quando alunos do curso presencial e artigo científico publicado em 

periódico: entregar à Coordenadoria de TCC, no semestre em que foi 
realizada a matrícula na disciplina TCC, comprovante de publicação, 
precedido pelo formulário ―Validação de Artigo Científico Publicado como 
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Trabalho de Conclusão de Curso‖ assinado pelo professor orientador; CD 
contendo a versão final do artigo científico, gravado em arquivo único, no 
formato.PDF, com comprovante de publicação na primeira página do 
texto, denominado <nome do aluno.pdf>, devendo constar na parte 
externa do CD seu nome, e-mail e telefone; e formulário ―Autorização para 
Publicação Eletrônica de Trabalho de Conclusão de Curso pela UFSC‖;  
 

e) quando alunos do curso na modalidade EaD, independente da forma de 
publicação do artigo: entregar à Coordenadoria de TCC, no ato do 
agendamento da defesa: três vias do artigo encadernadas em espiral; e 
formulário ―Solicitação de Agendamento de Apresentação e Defesa de 
Artigo Científico‖, preenchido e assinado pelo professor orientador;  

 
f) quando alunos do curso na modalidade EaD, independente da forma de 

publicação do artigo: obedecer aos prazos e comparecer no dia, horário e 
local definidos pela Coordenadoria de TCC, para apresentar e defender o 
artigo científico publicado. 

 
§ 1º - Quando necessária a defesa do TCC, e o aluno entregar a documentação e 

não comparecer à apresentação e defesa oral na data, local e horário determinados, será 
automaticamente reprovado, salvo por motivação excepcional. O professor orientador ficará 
desobrigado de suas responsabilidades e o Departamento de Ciências Contábeis 
considerará que o mesmo concluiu sua tarefa com o acadêmico.  

 
§ 2º - Quando o aluno tiver feito a opção por validar o TCC como Artigo Científico 

publicado, mas não tiver artigo publicado até o prazo para entrega do TCC no semestre em 
que efetuar a matrícula na disciplina TCC, o procedimento será análogo ao adotado para as 
monografias, devendo atender ao que determina o inciso III deste artigo 9º podendo, nestes 
casos, elaborar, apresentar e defender o TCC sob a forma de uma Monografia.  

 
CAPÍTULO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS ORIENTADORES  
 

Art. 10 - O professor orientador terá, perante a Coordenadoria de TCC, as seguintes 
obrigações:  

 
I - frequentar as reuniões convocadas pelo coordenador;  
 
II - acompanhar o desenvolvimento do projeto de TCC de seus orientandos, e 
aprová-lo para entrega quando da matrícula do aluno na disciplina TCC;  
 
III - receber, quinzenalmente, seus alunos-orientandos, para discussão e  
aprimoramento do trabalho, conforme disposto no artigo 7o;  
 
IV - comparecer no dia, horário e local marcados para participar das bancas para as  
quais for designado;  
 
V - quando TCC desenvolvido sob a forma de Monografia:  
 

a) proceder à avaliação final do aluno-orientando conforme a normatização 
da Coordenadoria de TCC;  
 

b) assinar o ―Comprovante de Conclusão de Monografia‖ e a ata da 
apresentação e defesa;  

 
VI - quando TCC desenvolvido sob a forma de Artigo Científico publicado, assinar o 
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formulário ―Validação de Artigo Científico Publicado como Trabalho de Conclusão de 
Curso‖. Quando alunos do curso na modalidade EaD, executar também os 
procedimentos relacionados no item V.  
 
CAPÍTULO VII – DA APRESENTAÇÃO, DEFESA E DA AVALIAÇÃO  
 

Art. 11 - A apresentação e defesa do TCC é de natureza pública.  
 
Parágrafo Único - quando o TCC for desenvolvido sob a forma de Artigo Científico 

publicado e o aluno for do curso presencial, não será realizada apresentação e defesa do 
trabalho escrito, devendo o aluno comprovar a publicação do artigo.  

 
Art. 12 – Quando o TCC for desenvolvido sob a forma de monografia, ou for 
desenvolvimento sob a forma de Artigo Científico publicado e o aluno for do curso na 
modalidade EaD, a versão final será apresentada e defendida pelo acadêmico perante 
banca examinadora.  

 
§ 1º - Quando tratar-se de monografia , a banca será composta por três membros 

nomeados pela Coordenadoria de TCC, sendo o professor orientador o seu presidente e os 
demais, escolhidos dentre os professores do Departamento de Ciências Contábeis.  

 
§ 2º - Quando tratar-se de Artigo Científico publicado pelo aluno da modalidade EaD , 

a banca será composta por dois membros nomeados pela Coordenadoria de TCC, sendo o 
professor orientador o seu presidente e outro, escolhido dentre os professores do  

Departamento de Ciências Contábeis.  
 
 § 3º - Excepcionalmente, a juízo do Coordenador de TCC, 1/3 (um terço) dos 

membros da banca poderá ser constituído da seguinte forma:  
 
I - professor efetivo de outro Departamento da UFSC;  
 
II - professor substituto do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC;  

 
III - mestrando do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC, 
matriculado em dissertação, ou doutorando orientado por professor efetivo do 
Departamento de Ciências Contábeis da UFSC;  

 
IV - professor de outra instituição de ensino superior. Neste caso o aluno deverá  
entregar à Coordenadoria de TCC, no momento de montagem das bancas, cópia  
impressa do currículo Lattes do professor, em que fique evidenciado que sua área 
de pesquisa e/ou ensino é correlata à área do trabalho;  
 
V - profissional de mercado, externo à UFSC. Neste caso o aluno deverá entregar à 
Coordenadoria de TCC, no momento de montagem das bancas:  
 

a) cópia do registro no órgão de classe do profissional;  
 
b) certificado de conclusão de curso de pós-graduação em área correlata à 
que se refere o trabalho; e  

 
c) documento da empresa em que o profissional atua, que comprove relação 
da sua área de atuação com a área do trabalho.  

§ 4º - Havendo um co-orientador do trabalho, se este não for um professor efetivo do 
Departamento de Ciências Contábeis da UFSC, será enquadrado, para composição da 
banca, como o 1/3 (um terço) a que se refere o § 2º deste Art. 12.  
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Art. 13 - A nota final de TCC desenvolvido sob a forma de Artigo Científico publicado em 
periódico ou evento classificados no Qualis/CAPES será atribuída de acordo com Portaria 
emitida pela Coordenadoria de TCC.  

 
Parágrafo Único – Para os alunos do curso na modalidade EaD, a nota referente à 

parte escrita será atribuída conforme definido no caput deste Artigo e a nota referente à 
apresentação será atribuída pela banca examinadora.  
 
Art. 14 - A Coordenadoria de TCC elaborará calendário semestral fixando prazos para a 
entrega de Projetos de TCC, para agendamento e realização de apresentação e defesa de 
monografias (e artigos, quando o aluno é do curso na modalidade EaD), e para entrega da 
documentação final.  

 
Parágrafo Único - Se um TCC a ser apresentado e defendido for entregue com 

atraso pelo aluno à Coordenadoria, o evento só ocorrerá no período letivo subseqüente, isto 
é, no próximo semestre letivo.  
 
Art. 15 - A Coordenadoria de TCC divulgará a composição das bancas, o horário e o espaço 
físico destinado à defesa de cada TCC.  

 
Parágrafo Único - Para cada banca, a contar da data de sua designação, será dado 

prazo de dez dias aos membros para leitura do trabalho.  
 
Art. 16 - O acadêmico terá até vinte minutos para apresentar o seu trabalho à banca 
examinadora e cada membro terá até vinte minutos para argüição e comentários, incluído 
neste tempo o direito de resposta.  

 
Parágrafo Único - O tempo total da apresentação e defesa não deverá ultrapassar 

noventa minutos.  
 
Art. 17 - A atribuição da nota final ao TCC obedecerá ao sistema adotado pela UFSC em 
relação à exigência mínima de nota para aprovação nas demais disciplinas do currículo.  

 
I - Quando monografia de alunos do curso presencial:  
 

a) caberá à Coordenadoria de TCC elaborar os cálculos necessários para 
atribuição da nota final, a qual será o resultado da média ponderada das 
notas dos membros da banca e, a seguir, providenciar a divulgação;  
 

b) a ponderação a que se refere a alínea anterior será a seguinte: parte 
escrita com  peso 7,0 (sete) e parte oral com peso 3,0 (três); e  

 
 

c) a nota final será registrada na ata da defesa assinada por todos os 
membros da banca.  

 
II - Quando TCC (monografia ou artigo científico publicado) dos alunos do curso na 
modalidade EaD:  
 

d) caberá à Coordenadoria de TCC elaborar os cálculos necessários para  
atribuição da nota final, que será o resultado da média ponderada das 
notas dos membros da banca e, a seguir, providenciar a divulgação;  
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e) a ponderação a que se refere a alínea anterior será a seguinte: parte 
escrita com peso 4,9 (quatro vírgula nove) e parte oral com peso 5,1 
(cinco vírgula um). Quando o TCC for validado com Artigo Científico 
publicado, apenas a nota referente à parte oral será concedida pela banca 
examinadora. A nota referente à parte escrita será concedida conforme 
definido no Artigo 13 deste regulamento; e 

 
f) a nota final será registrada na ata da defesa assinada por todos os 
membros da banca.  

 
III. Nos casos previstos pela Resolução 017/CuN/97, os alunos terão direito 

provisoriamente à menção I (incompleto), mediante solicitação formalizada pelo professor 
orientador à Coordenadoria de TCC.  
 
Art. 18 - Ao aluno será vedada, sob qualquer alegação, a reapresentação do TCC à banca 
de avaliação no mesmo semestre.  

 
 § 1º - Quando monografia, a banca, por maioria, poderá sugerir ao aluno, com 

conhecimento da Coordenadoria de TCC, que reformule seu trabalho. Tais reformulações 
não devem, porém, implicar alteração na nota atribuída por ocasião da defesa.  

 
 § 2º - Quando monografia, se um membro da banca julgar necessária a 

reformulação do trabalho antes de atribuir a sua nota, deverá fazer constar da ata os 
procedimentos que julgar cabíveis no caso.  

 
 § 3º - A nota final será tornada oficial após ter o aluno cumprido as exigências dos 

membros da banca e as deste regulamento.  
 
 § 4º - A nota final será entregue ao DAE, pela Coordenadoria de TCC, após o aluno 

ter cumprido o que determina o artigo 9º deste regulamento.  
 
TÍTULO III – DA COORDENADORIA  
 

Art. 19 - A Coordenadoria de TCC está subordinada, administrativamente, ao Departamento 
de Ciências Contábeis e, academicamente, ao Curso de Graduação em Ciências Contábeis.  

 
Art. 20 - A Coordenação de TCC será exercida por professor efetivo do Departamento de 
Ciências Contábeis, indicado pelo chefe do Departamento de Ciências Contábeis e 
aprovado pelo Colegiado do Departamento de Ciências Contábeis, por um período de dois 
anos.  

 
Art. 21 - O Departamento de Ciências Contábeis atribuirá carga horária para o exercício da 
Coordenação de TCC, de acordo com as normas vigentes na Universidade.  

 
Art. 22 - A Coordenadoria de TCC atenderá, simultaneamente, os Cursos de Graduação 
Diurno e Noturno de Ciências Contábeis da UFSC, nas diferentes modalidades.  
 
Art. 23 - Compete ao Coordenador de TCC:  

 
I - redigir normas e instruções sobre as atividades inerentes à sua área de 
atuação e competência;  
II - divulgar entre os alunos do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 
as normas e demais informações sobre o TCC;  

 
III - articular-se com o(s) professor(es) da disciplina Técnicas de Pesquisa em 
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Contabilidade, com vistas a orientar os alunos em fase de elaboração do 
projeto do TCC sobre os procedimentos relacionados a este;  

 
IV - promover reuniões com os alunos matriculados na disciplina TCC para 
transmitir-lhes as orientações necessárias;  

 
V - designar, nos termos do Artigo 4º, parágrafo 2º, o professor orientador 
para os alunos matriculados na disciplina TCC;  
 
VI - designar as bancas examinadoras para a avaliação dos TCCs 
desenvolvidos sob a forma de monografia;  

 
VII - receber dos alunos os TCCs a serem defendidos e demais 
documentação, conforme definido no Artigo 9 º, para entrega aos membros da 
banca;  

 
VIII - decidir sobre qualquer impasse ou problema referente às atividades da 
Coordenadoria de TCC, cabendo recurso de sua decisão ao Colegiado do 
Curso de Graduação em Ciências Contábeis;  
 
IX - propor alterações neste regulamento, submetendo-as aos competentes 
Colegiados;  

 
X - representar a Coordenadoria de TCC junto aos órgãos competentes da 
UFSC;  

 
XI - convocar, quando necessárias, reuniões com os professores orientadores 
e/ou alunos para tratar de assuntos relacionados ao TCC;  

 
XII - manter arquivo organizado de atas de defesas dos TCCs desenvolvidos 

 sob a forma de monografia;  
 

XIII - coordenar o pleno exercício das atividades relacionadas aos TCCs junto 
ao Departamento de Ciências Contábeis e implantar, em articulação com a 
Coordenadoria de Pesquisa, uma política de incentivo à pesquisa junto aos 
alunos e professores do Departamento de Ciências Contábeis;  
 
XIV - desenvolver e executar outras atividades inerentes à área de atuação 
da Coordenadoria de TCC.  

 
 
TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Art. 24 - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Coordenadoria 
de TCC, ouvidos, quando necessário, os competentes Colegiados.  

 
Art. 25 - Este regulamento entrará em vigor no primeiro semestre letivo de 2012.  

 
  
 

Florianópolis, 24 de novembro de 2011. 
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ANEXO I 
 
 

Resolução 53/CEPE/95  
 

Art. 3° - Para o cômputo da carga de ensino do docente, no Plano de Atividades do 
Departamento (PAD), serão utilizados os seguintes critérios:  

 
IV - até 01 (uma) hora por semana e por aluno, nas orientações de monografias em cursos 
de especialização e nos trabalhos de conclusão de curso de graduação, excluídos os 
benefícios previstos no inciso II deste artigo;  

 
V - até 02 (duas) horas por semana e por aluno, nas orientações de teses de doutoramento 
e nas dissertações de mestrado, excluídos os benefícios previstos no inciso II deste artigo.  

 
§ 1° - Semestralmente, o docente dará ciência ao departamento e a seus alunos dos 

horários destinados à orientação e ao acompanhamento das atividades discentes.  
 
§ 2° - As coordenadorias dos cursos de pós-graduação deverão enviar aos 

departamentos, semestralmente, a relação de orientandos de cada docente, especificando a 
natureza desta orientação bem como a sua data de início.  

 
§ 3° - A atribuição de horas-aula prevista no inciso IV deste artigo ficará limitada a 01  
(um) semestre letivo por orientando.  
 
§ 4° - A atribuição de horas-aula prevista no inciso V deste artigo ficará limitada, para 

a orientação de um mesmo aluno, a:  
 

a) até 18 (dezoito) meses para dissertações de mestrado;  
 

b) até 30 (trinta) meses para teses de doutorado. 
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II – Regulamento das Atividades Complementares 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

 

REGULAMENTO DAS  
ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Versão de Abril de 2012. 
 

 
CAPÍTULO I -DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Este Regulamento destina-se a orientar e normatizar a forma de 

integralização das 320 (trezentas e vinte) horas de Atividades Complementares a serem 
cumpridas pelos alunos do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).  

 
§ 1º As regras definidas são destinadas aos alunos enquadrados no Currículo 

em implantação progressiva a partir do primeiro semestre de 2006, fazendo parte do 
Projeto Político Pedagógico do Curso e abrange inclusive as atividades 
anteriormente classificadas como de extensão.  

 
§ 2º As regras se aplicam inclusive aos alunos matriculados na modalidade de 

educação a distância, com suas peculiaridades indicadas no Regulamento.  
 
Art. 2º As Atividades Complementares têm por objetivo:  
 

I -flexibilizar o currículo obrigatório, deixando-o aberto para abarcar 
determinada carga horária com atividades relevantes para os alunos e para o Curso;  

II -reconhecer a prática de estudos e atividades independentes dos alunos, no 
aprofundamento temático e multidisciplinar de sua formação;  

III -incentivar o envolvimento dos alunos no mundo acadêmico e do trabalho;  
IV -aproximar o aluno da realidade social e profissional; e  
V -promover a integração entre a Universidade e a sociedade, por meio da 

participação do aluno em atividades que visem à formação profissional e à cidadania.  
 

 
CAPÍTULO II -DAS ATIVIDADES ABRANGIDAS 

 
Art. 3º Entendem-se como atividades complementares, para os fins deste 

Regulamento, as atividades não integrantes das práticas pedagógicas previstas nas demais 
disciplinas, desde que afins à área de formação humanística e profissional do Curso.  

 
§ 1º Por áreas afins à área de formação humanística e profissional do Curso, 

entende-se aquelas ligadas às Ciências da Administração, Jurídicas e Econômicas.  
 
§ 2º Não serão aceitas atividades ligadas a outras áreas que não sejam afins 
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à do Curso ou que não apresentem contribuição inquestionável ou relevância social e 
comunitária.  

§ 3º Apresentam contribuição inquestionável à área do Curso as atividades 
ligadas a: idiomas estrangeiros, língua portuguesa, matemática, estatística e 
informática, desde que aplicadas em sentido geral ou às áreas afins ao Curso.  

 
§ 4º Apresentam relevância social e comunitária as atividades ligadas a: 

serviços voluntários junto a organizações sociais, não governamentais e sem fins 
lucrativos, que prestem serviços à população e promovam a cidadania.  
 
Art. 4º As Atividades Complementares abrangem os seguintes grupos, especificados 

e delimitados em Anexo:  
 
I -Atividades de iniciação à docência, de pesquisa e extensão.  
II -Eventos assistidos e atividades de interesse social.  
III -Publicações e apresentações de trabalhos em eventos.  
IV -Vivências profissionais e acadêmicas.  
V -Cursos e disciplinas.  
Parágrafo único. Estas atividades deverão somar no mínimo 320 (trezentas e vinte) 

horas.  
 
 
Art. 5º Somente serão aceitas as atividades realizadas após o ingresso do aluno no 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis.  
 

§ 1º Esta disposição de prazo se aplica aos alunos ingressantes a partir do 
primeiro semestre de 2011 (dois mil e onze).  

 
§ 2º Para os alunos ingressantes entre os anos de 2006 (dois mil e seis) e 

2010 (dois mil e dez), poderá ser requerida a aceitação de atividades realizadas nos 
últimos 5 (cinco) anos, a contar da data do registro.  

 
§ 3º O aluno que ingressar no Curso de Graduação oriundo de transferência 

externa de Curso idêntico poderá solicitar a validação das atividades realizadas a 
partir do ingresso em seu Curso de origem, mediante comprovação.  

 
§ 4º O aluno que houver trancado o Curso antes de 2011, e que houver obtido 

novo número de matrícula em seu retorno, poderá solicitar a validação de atividades 
desenvolvidas a partir do seu primeiro ingresso no Curso.  
 

CAPÍTULO III – DA COORDENAÇÃO E DA DISCIPLINA 
 
Art. 6º A Coordenação de Atividades Complementares terá suas atribuições a cargo 

de um professor efetivo designado como Coordenador de Atividades Complementares.  
 

Parágrafo único. Na ausência de Coordenador de Atividades 
Complementares designado, suas atribuições ficam temporariamente a cargo do 
Coordenador do Curso de Graduação presencial ou de seu Subcoordenador.  
 
Art. 7º Para formalização do registro da carga horária das Atividades 

Complementares no histórico escolar dos alunos, será aberta em todos os semestres uma 
Disciplina intitulada ―Atividades Complementares‖, com carga de 320 (trezentas e vinte) 
horas.  

 
§ 1º O Professor responsável pela Disciplina será o Coordenador de 
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Atividades  
Complementares.  
 
§ 2º Cada aluno decidirá o semestre em que pedirá matrícula nesta Disciplina, 

dentro dos prazos normais do calendário acadêmico vigente.  
 
§ 3º A matrícula não é automática e deve ser feita preferencialmente até o 

semestre anterior àquele em que pretende se formar, ou quando houver completado 
a carga horária.  

 
§ 4º Para obter a aprovação na Disciplina, cada aluno deverá obter a 

validação de pelo menos 320 (trezentas e vinte) horas, não sendo admitido qualquer 
volume inferior de carga horária.  

 
§ 5º Não haverá apuração de nota para as Atividades Complementares, de 

modo que no histórico constará apenas a carga horária validada, até 320 (trezentas e 
vinte) horas.  

 
§ 4º O aluno que não completar a carga horária mínima para aprovação no 

semestre em que estiver matriculado, após a reprovação poderá se matricular 
novamente na Disciplina, com vistas a completar as horas faltantes, mediante novas 
comprovações e validações.  
 

CAPÍTULO IV – DO REGISTRO, COMPROVAÇÃO E VALIDAÇÃO 
 
Art. 8º As Atividades Complementares serão registradas pelos alunos num sistema 

disponibilizado pelo Curso em meio eletrônico via internet.  
 

§ 1º O sistema está disponível na página do Departamento de Ciências 
Contábeis da UFSC.  

 
§ 2º Cada aluno deverá fazer seu acesso mediante um login (nome de 

usuário), que constitui o seu número de matrícula na Instituição.  
 
§ 3º A senha para acesso é a mesma utilizada para acesso ao Sistema de 

Controle Acadêmico da Graduação (CAGR).  
 
§ 4º O CAGR possui o recurso de fornecer a senha (link ―Esqueci Minha 

Senha‖), com a possibilidade de ―Solicitar Recuperação da Senha do Aluno‖ 
mediante o preenchimento de campos de identificação, previamente cadastrados na 
Secretaria do Curso.  
 
Art. 9º Após o registro, os alunos deverão remeter à Coordenação de Atividades 

Complementares os documentos comprobatórios das atividades, com atenção às seguintes 
condições:  

 
I - Os documentos deverão ser exclusivamente cópias autenticadas, mediante 

apresentação simultânea do original, que poderão ser entregues nos seguintes 
locais: na Secretaria do Departamento de Ciências Contábeis, por Servidor Técnico 
Administrativo da UFSC; na Coordenação do Polo de Ensino, pelo Coordenador do 
Polo ou servidor público por ele designado; ou em cartório, a critério e encargos do 
aluno.  

 
II - Estão dispensados de autenticação os certificados e declarações de 

cursos e eventos que possuam código para confirmação da autenticidade pela 
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internet, bem como os documentos que tenham sido emitidos diretamente pela 
internet e os artigos obtidos em anais ou revistas online, caso não possuam 
assinatura real das autoridades emitentes.  

 
III - O aluno não deverá deixar seus documentos originais na Instituição, com 

vistas a eliminar o risco de extravio, sendo que a autenticação deve ser feita 
imediatamente e, se necessário, em horário agendado conforme o funcionamento da 
Secretaria ou do Polo.  

 
IV -  As cópias autenticadas dos documentos devem ser entregues na 

Secretaria do  
Departamento de Ciências Contábeis, em mãos ou por meio do Polo de 

Ensino, endereçado à Coordenação de Atividades Complementares, dentro de 
envelope que identifique, em letras legíveis: Nome do Curso e da Instituição; Nome 
completo do aluno; Número de matrícula do aluno; telefones para contato; e 
endereço de correio eletrônico (e-mail).  

 
V - Os comprovantes remetidos pelos alunos (cópias autenticadas) não serão 

devolvidos e poderão ser arquivados, em meio digital ou impresso, conforme o 
melhor entendimento da Coordenação de Atividades Complementares.  

 
VI - O aluno pode remeter os comprovantes de atividades registradas a 

qualquer tempo, mas preferencialmente deve acumular um volume de documentos 
para remeter em bloco, ao invés de remeter poucos documentos por vez.  

 
VII - Caso o aluno esteja prestes a se formar, deve priorizar o envio com o 

máximo de antecedência, em qualquer volume de unidades de comprovantes, e pelo 
menos dois meses antes do encerramento do semestre letivo de conclusão.  

 
VIII - No semestre em que estiver matriculado na Disciplina, o prazo máximo 

para que o aluno encaminhe os documentos à Coordenação de Atividades 
Complementares é de um mês antes do encerramento do semestre letivo, conforme 
o calendário acadêmico da UFSC, com vistas a viabilizar o tempo necessário para a 
digitalização, avaliação e apuração da Disciplina.  

 
 

Art. 10 Serão reconhecidos como documentos válidos para fins de comprovação da 
realização das atividades: certificados, históricos escolares, declarações, certidões, 
atestados, contratos firmados, carteira de trabalho e outros documentos oficiais, conforme a 
especificidade de cada atividade.  

 
§ 1º Os documentos relacionados no caput deste artigo terão validade se 

devidamente registrados e assinados pelo representante legal da entidade.  
 
§ 2º Especificidades documentais de cada atividade estão descritas no Anexo 

e casos não previstos ficarão a cargo do entendimento da Coordenação de 
Atividades Complementares.  

 
§ 3º A apresentação de documento falso implicará em penalização do aluno 

que agir de má fé visando obter vantagem indevida, em conformidade com a 
Resolução n.º 17/CUn/97 e demais normas aplicáveis.  

 
Art. 11 As atividades registradas cujos comprovantes forem remetidos pelos alunos 

passarão por uma etapa de digitalização dos documentos com arquivamento eletrônico no 
sistema, seguida da etapa de avaliação, sob os seguintes aspectos:  
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I – enquadramento da atividade dentro dos grupos definidos neste 

Regulamento, bem como conforme as especificações do Anexo;  
 
II - validade dos documentos comprobatórios fornecidos, conforme as regras 

deste Regulamento e especificações definidas no Anexo; e  
 
III - prazo de validade da atividade, conforme as regras deste Regulamento.  

 
Art. 12 Compete à Coordenação de Atividades Complementares a avaliação 

descrita, da qual poderá resultar uma das seguintes conclusões: 
 

I - validação da atividade: quando houver aparente enquadramento da 
natureza da atividade, o documento comprobatório for adequado ou entendido como 
suficiente, e a atividade houver sido realizada dentro do prazo devido;  

 
II - rejeição da atividade: quando houver aparente ou evidente 

descumprimento de qualquer dos aspectos avaliados, sejam eles formais ou 
substanciais.  

 
§ 1º O aluno poderá solicitar informação sobre o motivo da eventual rejeição 

da atividade cadastrada.  
 
§ 2º Entende-se como motivos formais para rejeição: equívoco no 

cadastramento por parte do aluno, erro de digitação, erro de enquadramento da 
atividade no grupo ou documentação comprobatória insuficiente.  

 
§ 3º Entende-se como motivos substanciais para rejeição: documentação 

comprobatória não aceita como válida, atividade fora do prazo definido no artigo 5º 
ou atividades divergente das contempladas na norma.  

 
Art. 13 Da decisão de rejeição da atividade, o aluno poderá:  

 
§ 1º No caso de motivos formais: corrigir os equívocos ou erros de registro via 

sistema, ou complementar a documentação comprobatória, e tentar nova avaliação.  
 
§ 2º No caso de motivos substanciais:  
I - Fornecer outros documentos e tentar nova avaliação; e/ou  
II - Solicitar revisão da avaliação à Coordenação do Curso, mediante 

apresentação de justificativas fundamentadas e dentro dos prazos previstos na 
Resolução n.º 17/CUn/1997.  

 
§ 3º Em atenção ao pedido justificado, a Coordenação do Curso solicitará à 

Chefia do Departamento que seja designada uma Banca de Avaliação composta por 
três Professores do Curso para analisar o pedido de revisão e realizar nova 
avaliação a partir dos documentos fornecidos, consideradas as justificativas 
apresentadas pelo aluno.  

 
§ 4º A Banca de Avaliação poderá decidir que a atividade alvo de avaliação 

seja validada ou rejeitada, com fundamento nas regras deste Regulamento ou em 
outras que possam ser aplicáveis.  

 
 

CAPÍTULO V -COMPETÊNCIAS E DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 14 Compete ao Colegiado do Curso de Ciências Contábeis aprovar alterações 

nos artigos e anexo do presente Regulamento, dirimir dúvidas sobre a sua aplicação e 
deliberar sobre casos omissos.  

 
Art. 15 Compete à Coordenação de Atividades Complementares, representada pelo 

Coordenador de Atividades Complementares, ou pelo Coordenador ou Subcoordenador do 
Curso, na ausência do primeiro:  

 
I - aplicar esta norma para avaliação e formalização das atividades 

complementares;  
II - propor ao Colegiado do Curso de Ciências Contábeis aprimoramentos nos 

artigos e anexos deste Regulamento, mediante iniciativa própria e sugestões 
recebidas do quadro de professores do Curso;  

III – propiciar aos alunos a divulgação deste Regulamento por meio da página 
do Curso na internet ou outros meios presenciais e virtuais disponíveis; 

IV -conduzir a Disciplina criada para a formalização do registro das Atividades  
Complementares no histórico dos alunos que se matricularem;  
V -avaliar as atividades registradas pelos alunos no sistema e os documentos 

encaminhados; e  
VI -esclarecer dúvidas sobre a aplicação deste Regulamento, resguardando a 

competência do Colegiado do Curso.  
 
 

Art. 16 Compete aos alunos do Curso, submetidos a este Regulamento:  
 
I - buscar conhecimento desta norma e suas eventuais atualizações na 

página do Curso na internet;  
II - procurar esclarecer eventuais dúvidas sobre sua aplicação, de modo 

tempestivo, junto ao Coordenador de Atividades Complementares ou à Coordenação 
do Curso;  

III - registrar as atividades realizadas mediante lançamento no sistema 
informatizado mantido para este fim, disponível na página do Curso na internet;  

IV - encaminhar os documentos comprobatórios fidedignos das atividades de 
modo ordenado, completo e dentro do prazo e das formalidades estabelecidos; e  

V – realizar matrícula na Disciplina ―Atividades Complementares‖ no máximo 
até o semestre em que pretenderem se formar ou, preferencialmente, em semestre 
anterior, caso já tenham completado sua carga horária mínima.  

 
 

Art. 17 Este Regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelo Colegiado do 
Curso de Ciências Contábeis, tendo aplicação válida no momento em que o sistema de 
registro de atividades estiver ajustado às principais disposições afetadas.  

 
§ 1º Apenas as atividades previamente registradas pelos alunos e já 

validadas pela Coordenação não serão afetadas pelas alterações citadas.  
 
§ 2º Com a entrada em vigor, revogam-se as normas anteriores que tratavam 

da mesma matéria.  
§ 3º A aprovação e a validade serão acompanhadas da publicação do 

Regulamento na página do Curso na internet e/ou em outros meios de amplo acesso 
aos alunos.  
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ANEXO 
ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
 
 
Tem-se como pressuposto que o aluno se propõe a solicitar a validação de 

atividades realizadas na área de Ciências Contábeis e áreas afins, bem como outras 
atividades previstas no artigo 3º do Regulamento. Casos não especificados devem ser 
verificados junto à Coordenação de Atividades Complementares.  

 

Grupo I – Atividades de iniciação à docência, de pesquisa e extensão  
 
 

 

Descrição e Observações 

 

       Horas 

Limite Máximo 
de Horas 

a) Exercício de monitoria e tutoria. 
 

Obs.: Comprovado por contrato ou certificado da 
Instituição. Apenas considerado o semestre se por um 
período mínimo de 04 (quatro) meses. 

60 (sessenta) 
por semestre 

60 (sessenta) 

b) Participação em projetos institucionais de 
pesquisas(PET/PIBIC/Funpesquisa) e extensão. 

 

Obs.: Comprovada por certificado ou declaração da 
Instituição, associado a formulários de pesquisa ou extensão 
de Professor. Apenas considerado o semestre se por um 
período mínimo de 04 (quatro) meses. 

60 (sessenta) 

por semestre 

60 (sessenta) 

c) Trabalhos técnicos ou de assessoramento sob 
supervisão de Professores da UFSC. 
 

Obs.: Comprovados por contrato, certificado ou 
declaração da Instituição. Apenas considerado o semestre 
se por um período mínimo de 04 (quatro) meses. 

60 (sessenta) 
por semestre 

60 (sessenta) 

d) Palestras proferidas e cursos ministrados. 
 

Obs.: Não se referem a palestras ou cursos 
assistidos. Comprovação por certificado ou declaração da 
Instituição promotora do evento. Mínimo de uma hora caso 
não conste a carga horária. 

N.º que consta 
no certificado 

60 (sessenta) 

 
 

Grupo II – Eventos assistidos e atividades de interesse social 
 

 

Descrição e Observações 

 

    Horas 

Limite 

Máximo 
de 

Horas 

a) Congressos, colóquios, seminários,  N.º que consta 160 (cento e 
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conferências, encontros, simpósios, workshops e 
palestras assistidas. 

 

Obs.: Comprovação por certificados institucionais. 
Certificados que não descriminem o número de horas do 
evento serão avaliados pela Coordenação considerando a 
duração em dias do evento bem como a sua programação 
para atribuição do total de horas. 

no certificado sessenta) 

b) Defesas assistidas de dissertações de 
mestrado e de teses de doutorado. 

 

Obs.: Comprovadas por declarações ou certificados 
institucionais emitidos ou assinados pelo presidente da 
banca ou pelo programa de pós-graduação. 

02 (duas) por 
defesa 

12 (doze) 

c) Apresentações assistidas de Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC) de graduação e de 
especialização. 

 

Obs.: Comprovadas por declarações ou certificados 
institucionais emitidos ou assinados pelo presidente da 
banca ou pela Coordenação de TCC. 

01 (uma) por 
apresentação 

10 (dez) 

e) Participação em atividades de interesse social 
e em projetos sociais junto à comunidade. 

 

Obs.: Comprovadas por declaração emitida pela 
entidade, assinada por autoridade institucional, detalhando 
as atividades realizadas e o período abrangido. 
Declarações que não descriminem o número de horas 
serão avaliadas pela Coordenação considerando o período 
abrangido (caso conste) para atribuição do total de horas, 
com mínimo de 01 (uma) e máximo de 10 (dez) horas 
arbitradas. Caso a atividade de interesse social tenha sido 
realizada pelo aluno na condição de funcionário de uma 
empresa (fins lucrativos), deve ser especificado na 
declaração institucional que o trabalho foi realizado fora do 
horário de trabalho, de modo voluntário, sem fins lucrativos 
diretos e descrever a natureza e finalidade da ação. 

N.º que consta 
na declaração 

60 (sessenta) 

 
 

Grupo III – Publicações e apresentações de trabalhos em eventos 
 

 

Descrição e Observações 

 

Horas 

Limite 

Máximo 
de 

Horas 

a) Artigos publicados em revistas: (Por artigo)  

 

 

 

i. com Qualis A1 e A2, de forma individual ou 
coletiva (sem limite de autores); 

80 (oitenta) 

 

ii. com Qualis B1 e B2, de forma individual 60 (sessenta) 
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ou coletiva (sem limite de autores);  

 

 

 

160 (cento e 
sessenta) na 
categoria 

iii. com Qualis B3, B4 e B5, de forma 
individual ou coletiva (sem limite de autores): 40 
(quarenta) horas por artigo; e 

40 (quarenta) 

iv. com Qualis C ou sem classificação/sem 
‗referee‘, de forma individual ou coletiva (sem limite 
de autores): 20 (vinte) horas por artigo, até o limite 
de 150 (cento e cinquenta) horas nesta categoria. 

20 (vinte) 

Obs.: Comprovados pela apresentação do artigo na 
revista, associada à completa identificação do periódico e/ou 
por declaração do Editor da Revista. 

 

b) Artigos publicados em anais/apresentados 
em eventos científicos: 

(Por artigo / 
apresentação) 

 

 

 

 

 

 

90 (noventa) na 
categoria 

i. com Qualis E1, de forma individual ou 
coletiva (sem limite de autores); 

45 (quarenta e 
cinco) 

ii. com Qualis E2, de forma individual ou 
coletiva (sem limite de autores); e 

30 (trinta) 

iii. sem Qualis, de forma individual ou 
coletiva (sem limite de autores). 

15 (quinze) 

Obs.: Comprovados pelo certificado de 
apresentação/publicação associado à apresentação do 
artigo constante nos anais do evento. 

 

d) Premiação em concursos de caráter 
nacional ou internacional. 

e)  
Obs.: Comprovada por certificado ou declaração da 

Instituição promotora. 

20 (vinte) 80 (oitenta) 

 

Grupo IV – Vivências profissionais e acadêmicas 

 

Descrição e Observações 

 

     Horas 

Limite 

Máximo 
de 

Horas 

a) Realização de estágio curricular não 
obrigatório. 

 

Obs.: Para alunos do ensino presencial, 
comprovado pelo Relatório de Atividades de Estágio 
Curricular Não obrigatório (RAENO), devidamente 
registrado com número de Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE) e assinado pelas partes envolvidas. Para 
alunos do EaD, comprovado pelo termo de compromisso 
firmado (assinado) por todas as partes (entidade, agente de 
integração e estagiário) e o documento de conclusão 
(termo de realização, certificado ou relatório assinado) do 
estágio. Estágio de no mínimo 20 (vinte) horas semanais. 
Apenas considerado o semestre se por um período mínimo 
de 04 (quatro) meses, independentemente da carga horária 

60 (sessenta) 

por semestre 

120 (cento e 
vinte) 
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semanal. 

b) Realização de estágio em Empresa Júnior 
ou Incubadora de Empresa. 

 

Obs.: Comprovado por Certificado ou Declaração 
emitida por Presidente ou Diretor da entidade. O máximo 
de 60 (sessenta) horas corresponde a estágio de 20 (vinte) 
horas semanais. Carga horária semanal inferior contará 
como 30 (trinta) horas. Apenas considerado o semestre se 
por um período mínimo de 04 (quatro) meses, 
independentemente da carga horária semanal. 

30 (trinta) ou 

60 (sessenta) 
por semestre 

(ver obs.) 

60 (sessenta) 

c) Atividade profissional específica 
comprovada. 

 

Obs.: Comprovada por Carteira de Trabalho 
assinada, nos casos de vínculo empregatício baseado na 
CLT. Comprovada por Portaria de Nomeação ou de Posse, 
acompanhada por declaração de superior hierárquico, no 
caso de servidor público estatutário. Comprovada por 
Estatuto ou Contrato Social registrado em que conste o 
nome do aluno como sócio ou acionista atuante na gestão 
e/ou operações da empresa. No caso de aluno que possui 
firma individual, comprovado por: Requerimento de 
Empresário, protocolado e registrado pela Junta Comercial; 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da 
pessoa jurídica, emitido pela Receita Federal dentro dos 
últimos 30 dias; e a declaração Anual do Simples Nacional 
(DASN) do último exercício encerrado, que discrimina que 
receitas foram auferidas pela firma. Apenas considerada se 
por um período mínimo de 04 (quatro) meses 

120 (cento e 
vinte) por 
semestre 

120 (cento e 
vinte) 

d) Participação em entidade de representação 
estudantil específica. 

 

Obs.: Específica para participação no Centro 
Acadêmico de Ciências Contábeis (CACIC) e no Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) da UFSC. Comprovada por 
Declaração emitida pelo Presidente da entidade ou por 
autoridade institucional ligada. Apenas considerado o 
semestre se por um período mínimo de 04 (quatro) meses 
de participação/representação. 

20 (vinte) por 
semestre 

80 (oitenta) 

e) Atividade de Bolsa Permanência. 

 

Obs.: Comprovada por certificado ou contrato 
assinado. Apenas considerada se por um período mínimo 
de 04 (quatro) meses. 

60 (sessenta) 
por semestre 

120 (cento e 
vinte) 

f) Visitas Técnicas. 

 

Obs.: Comprovada por certificado institucional ou 
declaração emitida por Professor ou Servidor que orientou 
a visita ou pela entidade promotora, com todas as 
especificações do evento. 

N.º que consta 
no documento 

10 (dez) 
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g) Premiação de desempenho acadêmico da 
UFSC. 

 

Obs.: Comprovada por certificado emitido pela 
UFSC, conforme o art. 115da Resolução n.º 17/CUn/97. 

10 (dez) por 
semestre 
premiado 

20 (vinte) 

 

 

Grupo V – Cursos e disciplinas 

 

Descrição e Observações 

 

Horas 

Limite 

Máximo 
de 

Horas 

a) Cursos de curta duração à distância 
assistidos. 

 

Obs.: Comprovação por certificado institucional. 

N.º que consta 
no certificado 

120 (cento e 
vinte) 

b) Cursos de curta duração presenciais 
assistidos. 

 

Obs.: Comprovação por certificado institucional 

N.º que consta 
no documento 

120 (cento e 
vinte) 

c) Disciplinas acadêmicas não validadas na 
carga horária do Curso. 

 

Obs.(: Encaminhe: a) o histórico escolar oficial da 
Instituição na qual foi cursada a Disciplina, sublinhando a 
cadeira a que se refere a sua opção por considerá-la 
atividade complementar; b) o plano de ensino da disciplina; 
e c) o seu histórico escolar recente (até 1 mês) do Curso de 
Ciências Contábeis que comprova a não validação daquela 
como Disciplina neste Curso. 

N.º que consta 
no histórico 

72 (setenta e 
duas) 

d) Participação em competições e simulações 
de jogos empresariais e de mercado de capitais. 

 

Obs.: Comprovada por certificado institucional. 
Exemplo: "Desafio Sebrae". Mínimo de 01 (uma) hora caso 
não conste a carga horária. Não considerados os eventos 
que constituem apenas ―cursos‖. 

N.º que consta 
no documento 

60 (sessenta) 
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III – Regulamento do Estágio Curricular não Obrigatório 

 

Resolução 002/04 – Coordenadoria Estágio do CCN – Em vigor 

REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS DO CURSO DE  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

CAPÍTULO I 
DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

Art. 1º- O estágio no Curso de Ciências Contábeis na UFSC-CCN é não-obrigatório e 
deverá ser efetuado em atividades programadas, orientadas e avaliadas que proporcionem 
ao acadêmico uma aprendizagem social, profissional e cultural, através da sua participação 
nas atividades das diferentes empresas e instituições publicas e privadas, contribuindo na 
formação acadêmico-profissional. 

Art. 2°- O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da 
UFSC prevê que o estágio não-obrigatório poderá ser computado na composição das 
atividades complementares de integralização curricular. 

Art. 3º- A realização de estágio não-obrigatório deve adequar-se a Legislação Federal 
e as Normas da UFSC definidas pela Resolução 009/CUN/98. 

 

CAPÍTULO II 
DA MATRÍCULA 

Art. 4º- O aluno deverá estar regularmente matriculado no curso. 

         § 1º- Alunos com matrículas trancadas não poderão realizar estágio. 

         § 2º- O estágio não-obrigatório deverá ensejar sua realizado na área de formação. 

 

CAPÍTULO III 
DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Art. 5º- O Estágio será realizado em empresas, instituições públicas ou privadas, 
devidamente conveniadas pela Universidade Federal de Santa Catarina, desde que a 
atividade desenvolvida assegure o alcance dos objetivos previstos no Artigo 1º deste 
Regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 
DA DURAÇÃO E DA JORNADA SEMANAL DO ESTÁGIO 

Art. 6º- O aluno durante o período do curso não poderá estagiar por mais de dois anos 
na mesma entidade. 

Art. 7º- Os termos de compromissos devem ser no máximo anuais e renováveis por 
mais 1 ano no máximo. 

Art. 8º- O Estágio não-obrigatório poderá ser de 20 horas semanais, e eventualmente 
ser de 30 horas semanais no máximo desde que não interfira nas atividades acadêmicas. 

 

CAPÍTULO V 
DA BOLSA , DO SEGURO E OUTROS BENEFÍCIOS DO ESTÁGIO  
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           Art. 9º- A entidade concedente de estágio não-obrigatório deverá subsidiar o 
estagiário na forma de bolsa, ou qualquer outra modalidade de contraprestação de serviço 
que venha a ser acordada. 

            Art. 10º- A entidade concedente deve providenciar, auxilio transporte, seguro de 
acidente pessoal para o estagiário, discriminando número da apólice, período de vigência, 
devidamente determinados no termo de estágio. 

 

CAPÍTULO VI 
DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

         Art. 11º- O estágio não-obrigatório será supervisionado por um professor do curso e 
por um orientador na empresa/instituição, 

         Art. 12º- A atividade desenvolvida no estágio não-obrigatório deve ser avaliada e ter 
vinculação com a formação acadêmico-profissional. 

          Art. 13º- A avaliação será  do Programa de Atividades proposto pelo acadêmico cujo 
relatório será entregue pelo acadêmico no final de cada semestre.         

 

CAPÍTULO VII 
DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E CERTIFICAÇÃO 

Art. 14º- Todo processo de estágio deverá apresentar: 

          § 1º-  TCEU - Termo de convênio empresa X UFSC; 

          § 2º- TCE - Termo de compromisso de estágio; 

          § 3º- PAE - Programa de atividades do Estagiário; 

          § 4º- RAENO - Relatório de estágio não Obrigatório –: deverá ser elaborado relatórios 
parciais, a cada término de semestre letivo, e relatório final quando do término do estágio. 

         Art. 15º- O certificado pode ser emitido pela Coordenação Geral Estágio após a 
avaliação feita pelo supervisor. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

SEÇÃO I 
DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

Art. 16º- São atribuições do Coordenador de estágio supervisionar o desenvolvimento 
das atividades de Estágio não-obrigatório previstas neste Regulamento. 

 

SEÇÃO II 
DO PROFESSOR SUPERVISOR 

Art. 17º- São atribuições do professor Supervisor do Estágio não-obrigatório 

I - aprovar o Programa de Atividades do Estágio apresentado pelo aluno, levando em 
consideração os objetivos estabelecidos no Artigo 1º deste Regulamento; 

II - assistir o aluno durante o período de realização do estágio; 

III – verificar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no estágio; 

IV - realizar a avaliação final do estagiário, através do formulário ―Relatório de Estágio‖. 
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SEÇÃO III 
DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA EMPRESA 

Art. 18º- Ao Supervisor de Estágio incumbe: 

I – elaborar Programa de atividades do Estágio de comum acordo com o estagiário; 

II - proceder à avaliação de desempenho do estagiário, por meio de instrumento 
próprio fornecido pela Entidade; 

III - manter-se em contato com o Professor Supervisor do Estágio e com o 
Coordenador de Estágio. 

 

SEÇÃO IV 
DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

Art. 19º- Ao aluno estagiário incumbe: 

I - firmar o Termo de Compromisso com a entidade concedente; 

II - apresentar o Termo de Compromisso juntamente com a documentação 
estabelecida no Capítulo VII; 

III - respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso; 

IV - acatar as normas da empresa; 

V - apresentar ao Coordenador do Estágio o processo final de seu Estágio, cumprida a 
carga horária prevista. 

 

CAPÍTULO IX 
DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIARIO 

Art. 20º- O desligamento do estagiário da entidade concedente ocorrerá, 
automaticamente, após encerrado o prazo fixado no Termo de Compromisso. 

Art. 21º-  O aluno será desligado da entidade concedente antes do encerramento do 
previsto no Termo de Compromisso nos seguintes casos: 

I – a pedido do estagiário, mediante comunicação prévia à empresa.  

II – por iniciativa da empresa, mediante comunicação prévia ao acadêmico. 

III – por iniciativa da UFSC, quando a empresa deixar de cumprir obrigações previstas 
no Termo de Convênio ou Termo de Compromisso; 

IV – por iniciativa da UFSC, quando o aluno infringir normas disciplinares da Instituição 
que levem ao seu desligamento do corpo discente. 

V – por iniciativa da UFSC, quando houver prejuízo ao desempenho acadêmico.  

Parágrafo Único – Ocorrendo o desligamento do estagiário nos casos previstos neste 
Artigo, a entidade concedente comunicará o fato e encaminhará, para efeito de registro e até 
3 (três) dias após o cancelamento, a sua rescisão do termo a Coordenadoria de Estágio. 

 

 

Prof. Loreci João Borges 

Coordenador de estágio CCN 
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IV – Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Campus Universitário – Trindade – Caixa Postal 476 

CEP 88040-970 – Florianópolis – Santa Catarina 
Centro Sócio-Econômico – Departamento de Ciências Contábeis 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

REGIMENTO INTERNO 
 

 

CAPÍTULO I - Das disposições preliminares 

Art. 1º - O presente regimento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 

Art. 2º - O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 
concepção, implantação e atualização do Projeto Pedagógico do curso de Ciências 
Contábeis, bem como zelar pela sua adequação contínua as demandas. 

CAPÍTULO II - Das atribuições do Núcleo  

Art. 3º - São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

b) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado 
de Curso, sempre que necessário; 

e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 
Colegiado; 

f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 
estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

h) acompanhar as atividades do corpo docente, por meio dos processos avaliativos; 
e 

i) propor ações que visam otimizar os resultados das avaliações externas 

CAPÍTULO III - Da constituição do Núcleo  

Art. 4º - O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) o Coordenador do Curso, como seu presidente; e 
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b) pelo menos, 30% dos docentes, sendo que parte destes participou da 
implantação do PPC e participa da sua consolidação de forma excelente. 

Art. 5º - A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso 
para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

CAPÍTULO IV - Da titulação e formação acadêmica dos docentes do Núcleo 

Art. 6º - Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 
programas de pós-graduação stricto senso e, destes, pelo menos 60% (sessenta por cento) 
têm título de Doutor. 

Art. 7º - O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica 
na área do curso é, de pelo menos, 60% (sessenta por cento). 

CAPÍTULO V - Do regime de trabalho dos docentes do Núcleo 

Art. 8º - Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário 
parcial e ou integral, sendo pelo menos 50% em tempo integral. 

CAPÍTULO VI - Das atribuições do presidente do Núcleo 

Art. 9º - Compete ao Presidente do Núcleo: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e 
um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

e) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição; e 

f) designar os representantes dos grupos de trabalho. 

CAPÍTULO VII - Das reuniões 

Art. 10 - O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do seu Presidente, 
uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela 
maioria de seus membros titulares. 

Art. 11 - As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com 
base no número de presentes. 

CAPÍTULO VIII - Das disposições transitórias 

Art. 12 - Para a operacionalização das atividades a serem desenvolvidas pelo NDE 
serão constituídos grupos de trabalho para tratar especificamente de: 

a) atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, definindo sua 
concepção e fundamentos; discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade; 
e analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
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b) acompanhar e propor mecanismos e a forma de integralização das atividades 
complementares; acompanhar as avaliações do corpo docente por meio da 
Avaliação Institucional; e 

c) planejar mecanismos de preparação para avaliações externas conduzidas no 
sistema SINAES. 

CAPITULO IX - Disposições finais 

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de 
acordo com a competência dos mesmos. 

Art. 14 - O presente regimento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do 
Curso. 

 

Florianópolis, 25 de julho de 2010. 
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V – Termo de Cessão de Direitos Autorais 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Campus Universitário - Trindade - Caixa Postal 476 

CEP 88010-970 - Florianópolis - Santa Catarina 
Centro Sócio Econômico 

Departamento de Ciências Contábeis 
Curso de Ciências Contábeis – modalidade EaD 

 

 

TERMO DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS GRATUITA 

 

                      Pelo presente instrumento de Licença de Direitos Autorais, que 
celebram entre si, de um lado, XXXXX, brasileiro, contador, casado, portador do CPF nº 
xxx.xxx.xxx-xx e RG nº xxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxxx, 266 Bairro 
xxxxxxxxxxx, Florianópolis/SC, doravante denominado de LICENCIANTE, e, de outro lado, 
Universidade Federal de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, autarquia 
federal, CNPJ nº 83.899.526/0001-82, sediada no Campus Reitor João David Ferreira Lima, 
Trindade, caixa postal 476, CEP 88040-970, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, 
simplesmente denominada de LICENCIADA ou UFSC, neste ato representada pelo 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, Pró-Reitor de Administração, casado, CPF nº 
xxxxxxxxxxxxxxx e R.G nº xxxxxxxxxxxx SSP/SC, conforme Portaria nº xxxxxxxx/GR/2012, 
de xx/xx/2012, por esta e na melhor forma de direito, que voluntariamente aceitam e 
outorgam, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LICENÇA 

1. O presente instrumento, sob a égide da Constituição Federal de 1988, artigo 5º, e 
da Lei 9.610 de 19/02/1998, tem por objeto a licença gratuita de utilização total e não 
exclusiva da OBRA a seguir caracterizada por:  

 

[   ]TEXTO, [   ]CONFERÊNCIA, [   ]ALOCUÇÃO, [   ]COMPOSIÇÃO MUSICAL, 

[   ]AUDIOVISUAL, [   ]FOTOGRAFIA, [   ]DESENHO,   

[   ]PINTURA, [   ]GRAVURA, [   ]ILUSTRAÇÃO, [   ]CARTA GEOGRÁFICA,   

[   ]ESBOÇO E OBRA PLÁSTICA, [   ]ADAPTAÇÃO, [   ]TRADUÇÃO,  

[   ]PROGRAMA DE COMPUTADOR, [   ]COLETÂNEA OU COMPILAÇÃO,  

[   ]ANTOLOGIA, [   ]ENCICLOPÉDIA, [   ]DICIONÁRIO, [   ]BASE DE DADOS  

Título: Contabilidade de custos 

[X]ISBN  [ ]ISSN nº 978-85-7426-081-5, de autoria e titularidade do(s) 
LICENCIANTE(S), a seguir designada ―OBRA‖. 

 

1.1. O(s) LICENCIANTE(S) reserva(m)-se o direito de propriedade da OBRA, 
podendo utilizar, fruir e dispor, sob qualquer forma, mesmo na vigência deste contrato, 
preservando sempre a licença ora outorgada. 

1.2. A licença, objeto deste contrato, abrange a publicação, transmissão ou emissão, 
retransmissão, distribuição para circulação nacional ou estrangeira, comunicação ao público, 
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reprodução, divulgação, produção de mídia e audiovisual, inserção em coletânea e base de 
dados e inclusão da OBRA em biblioteca virtual, por qualquer meio técnico existente, desde 
que destinada ao atendimento dos fins e objetivos gerais do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil. 

1.3. A presente licença autoriza um número indeterminado de publicações, edições e 
exemplares da OBRA, bem como o acesso a mesma por indeterminadas vezes quando 
disponibilizado na internet, durante o prazo de vigência deste instrumento. 

1.4. A presente licença, para todos os fins e efeitos e na melhor forma de direito é 
outorgada em caráter irrevogável e irretratável. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

2. A presente licença é outorgada pelo prazo (05) cinco anos da data deste 
instrumento, podendo ser renovado de comum acordo entre as Partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3. A presente licença é gratuita. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

4. São obrigações das Partes, além daquelas previstas nas outras cláusulas: 

4.1. São obrigações do(s) LICENCIANTE(S): (I) respeitar as cláusulas deste 
instrumento; (II) informar nas publicações da OBRA e a terceiros, nos casos de fruição ou 
disposição, que a mesma é objeto de licença para utilização no Sistema Universidade 
Aberta do Brasil; (III) Informar a LICENCIADA no caso de qualquer fato ou ato referente ao 
conteúdo da OBRA, tais como alteração, omissão e equívoco teórico ou prático, implicando 
ou não em correção que deva ser feita na OBRA. 

4.2. São obrigações da LICENCIADA: (I) respeitar as cláusulas deste Termo; (II) 
observar e respeitar os direitos morais do(s) Autor(es)-LICENCIANTE(S), mencionando o(s) 
nome(s) do(s) mesmo(s) quando da utilização da OBRA; (III) assegurar a integridade da 
OBRA;  

4.3. A LICENCIADA velará para que os conteúdos disponibilizados pelo Sistema 
Universidade Aberta do Brasil aos Professores e demais integrantes do seu quadro técnico 
dos Cursos à Distância sejam usados apenas para gestão pessoal e no âmbito interno dos 
Cursos, com reprodução e distribuição aos alunos limitada a fins pedagógicos, sem intuito 
de lucro e com citação da fonte, no caso de trabalhos acadêmicos ou profissionais. 

4.4. A LICENCIADA, desde já, outorga à Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, a título gratuito, os poderes ´´ad 
judicia`` e ´´extra judicia``, para o fim especial de disponibilização do material didático-
pedagógico no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

4.5. Antes do estabelecido na cláusula anterior, caberá à LICENCIADA, promover 
previamente, análise técnica, gestões de segurança e controle de qualidade sobre o 
conteúdo didático-pedagógico das Obras objeto de outorga à CAPES, a fim de ensejar a 
posterior disponibilização do material no Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

4.6. Fica pré-estabelecido que, após a observância das cláusulas anteriores, a 
disponibilização de conteúdos didático-pedagógicos no âmbito do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil, pela LICENCIADA, será realizada diretamente pelos Coordenadores UAB, 
Coordenadores Adjuntos ou Coordenadores dos Cursos à Distância, sendo que aludida 
cláusula servirá como Termo de Permissão e/ou Delegação de Poderes, outorgada pelo 
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Representante Legal da LICENCIADA aos mesmos, pelo prazo deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA AUTORIA E TITULARIDADE 

5. O(s) LICENCIANTE(S) declara(m) que é (são) o(s) único(s) autor(es) e o(s) 
titular(es) dos direitos autorais e que a OBRA é original. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE 

6.1. O(s) LICENCIANTE(S) assume(m) ampla e total responsabilidade, quanto à 
titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos 
que fazem parte da OBRA. 

6.2. O(s) LICENCIANTE(S) responsabiliza(m)-se por eventuais questionamentos 
judiciais ou extrajudiciais em decorrência da utilização da OBRA pela LICENCIADA. 

6.3. O(s) LICENCIANTE(S) e a LICENCIADA eximem a Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, de quaisquer responsabilidades 
atinentes ao uso, conteúdos e consequente disponibilização dos materiais no âmbito do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGISTRO 

7. A LICENCIADA poderá averbar a presente licença à margem do registro a que se 
refere o artigo 19 da Lei nº 9.610/1998, ou registrá-la em Cartório de Títulos e Documentos. 

7.1. É facultado a LICENCIADA promover o registro da OBRA, conforme previsto no 
artigo 19 da Lei nº 9.610/1998, bem como o registro em Cartório de Títulos e Documentos, 
ou outros órgãos especializados, no caso de não haver sido promovido o registro de direito 
autoral pelo(s) LICENCIANTE(S). 

7.2. Para o exercício da faculdade prevista nesta cláusula o(s) LICENCIANTE(S) 
outorgam à LICENCIADA, os poderes ´´ad judicia`` e ´´extra judicia``, especiais para o 
registro da OBRA em nome do(s) autor(es). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

8. O presente instrumento será publicado por extrato no órgão oficial de imprensa do 
local da sede da UFSC, correndo a despesa às suas expensas. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9. Fica eleito o foro da seção judiciária da Justiça Federal do Estado de Santa 
Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do descumprimento 
deste contrato, não superadas pela mediação administrativa. 

 

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento, 
LICENCIANTE(S) e LICENCIADA, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

 

Florianópolis,SC, ____ de ______________ de _______. 
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_________________________________________ 

Xxxx Xxxx - LICENCIANTE(S) 

 

 

_________________________________________ 

UFSC – LICENCIADA 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Pró-Reitor de xxxxxxxxxxx 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª) __________________________________ 

Nome: 

CIC: 

 

2ª) __________________________________ 

Nome: 

CIC: 
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VI – Termo de Compromisso 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Campus Universitário - Trindade - Caixa Postal 476 

CEP 88010-970 - Florianópolis - Santa Catarina 
Centro Sócio Econômico 

Departamento de Ciências Contábeis 
Curso de Ciências Contábeis – modalidade EaD 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
Eu, Nome do Professor, brasileiro, professor universitário, sob número de RG: 
_____________, e número de CPF: _________________________, residente à rua 
_______________________________________________________________,______, 
bairro _______________________, CEP: ___________________. _______________, SC, 
realizando atividades docentes na disciplina _______________________________, da ___ 
edição do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, na modalidade à distância, sob o 
número de matrícula/SIAPE, ____________________, na UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de PROFESSOR 
DO ENSINO A DISTÂNCIA e, neste sentido, COMPROMETO-ME a: 
 
Art. 1º - PROFESSOR CONTEÚDISTA:  

Elaborar/atualizar o livro-texto da disciplina acima, com a assessoria de uma equipe 
multidisciplinar, entregando o conteúdo bruto (primeira versão completa do material) com 
antecedência mínima de 8 (oito) meses do início da disciplina cujo calendário encontra-se 
no endereço: http://ead.ufsc.br/contabeis/cronograma/  
 
Parágrafo único. A liberação das bolsas está condicionada a entrega de todo material 
previsto.  
 
Art. 2º - PROFESSOR FORMADOR:  

a) Com no mínimo um mês de antecedência: gravar vídeoaulas; entregar plano de ensino, 
contendo cronograma das atividades previstas, inclusive os fóruns de cada unidade e um 
fórum ―tira dúvidas‖ e/ou chats; 4 (quatro) provas presenciais e demais avaliações, bem 
como seus respectivos gabaritos;  
 
Parágrafo primeiro. A prova presencial terá peso mínimo de 70%. 
 
Parágrafo segundo. A prova será composta, preferencialmente, de questões objetivas, que 
admitam um resultado único, de forma a evitar interpretações ambíguas.  
 
Parágrafo terceiro. Cabe ao professor corrigir ao menos 20% das provas de cada pólo, até 
72 horas após o seu recebimento, e encaminhá-las aos tutores. Os tutores disporão do 
mesmo prazo para a correção dos outros 80%. Todos esses prazos serão controlados pelo 
Secretário do Curso. Caso o professor prefira aplicar provas com questões discursivas 
(questões abertas) ele próprio deverá fazer a correção.  
 
b) Manter sob sua guarda e arquivo durante 2 (dois) anos as provas impressas após a sua 
correção. 
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c) Realizar videoconferências, atender as dúvidas de conteúdo dos alunos, registrarem a 
freqüência dos acadêmicos nessas videoconferências, participar dos fóruns, e chats com 
tutores na hora da prova.  
 
d) Realizar reuniões quinzenais com os tutores a distância, em horário estabelecido no início 
da disciplina e repassado ao Coordenador do Curso. 
 
e) Preencher e entregar ao Secretário do Curso os documentos ―Cessão de Direitos 
Autorais‖ e ―Termo de Compromisso do Bolsista‖. 
 
f) Cabe ao professor a responsabilidade de disponibilizar no AVEA as atividades não 
entregues no prazo estipulado na letra ―a‖, bem como a elaboração de provas online.  
 
g) Para a re-edição, conforme calendário do curso, deverá iniciar a disciplina, participar de 
fórum(ns) e chat(s) no mesmo no período da re-edição e elaborar duas provas (sendo uma 
de segunda chamada), com peso de 70% e um trabalho de fixação com 30% e duas provas 
de recuperação (incluindo segunda chamada). 
 
 

DIPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 3º - As orientações de monografia deverão obedecer ao disposto no Regulamento de 
TCC, disponível na página www.ccn.ufsc.br  
 
Parágrafo único. O professor habilitado a ser orientador de monografia, seja ele conteúdista 
ou formador, deverá orientar. Como os alunos estarão em estágios diferentes do 
desenvolvimento do trabalho, as atividades não estarão sobrepostas. 
 

Art. 4º - Observar os demais regulamentos e normas emanados pelo Colegiado do 
Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como fazer 
cumprir o disposto na RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26, DE 5 DE JUNHO DE 2009, parte 
integrante deste termo. 

 

(   ) PROFESSOR(A) CONTEÚDISTA-AJUSTE  (   ) Número de Bolsas 

(   ) PROFESSOR(A) FORMADOR(A)   (   ) Número de Bolsas 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Professor(a) 

 

 

Local e data:________________________________________  

 

 

 

______________________________         ___________________________________ 

Assinatura da Chefia Depto. do Curso de Graduação               Assinatura da Coordenadora Pedagógica de 

Graduação    em Ciências Contábeis -EaD                                                               em Ciências Contábeis – EaD 


