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ANEXO I 

 

CCN 9105 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – 60 horas 

Conteúdo programático 
Educação a distância: conceito, características, histórico;  

Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil: contexto UAB;  

Mídias na Educação à Distância;  

Aprender e estudar a distância.  

 

MTM 9133 - MATEMÁTICA – 60 horas 

Conteúdo programático 
Unidade 1: Conjuntos  

1.1 Conjuntos.  

1.2 Conjuntos Numéricos Fundamentais  

1.3 Intervalos  

1.4 Conjuntos: vazio, unitário, finito, infinito e operações  

Unidade 2: Produtos Notáveis e Frações  

2.1 Produtos Notáveis  

2.2 Frações  

2.2.1 Operações com frações  

Unidade 3: Razão, Proporção e Porcentagem  

3.1 Razão  

3.1.1 Razões Especiais  

3.2 Proporção  

3.2.1 Números Proporcionais  

3.2.2 Regra de três simples e regra de três composta  

3.3 Porcentagem  

3.3.1 Taxa percentual  

Unidade 4: Potenciação, Radiação e Logaritmo  

4.1 Potenciação  

4.1.1 Tipos de potenciação  

4.1.2 Propriedades de potenciação 

 

CCN 9106 – INFORMÁTICA – 60 horas 

Conteúdo programático 
Unidade 1- Tecnologia de Informação.  

Unidade 2- Navegando na Internet 

Unidade 3 - Editando Textos 

Unidade 4 - Compondo Planilhas Eletrônicas 

Unidade 5 - Preparando suas Apresentações 

Unidade 6 - Estruturando Banco de Dados 

 

 

LLV 9603 - PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMICA I – 50 horas 

Conteúdo programático 
Unidade 1 – Leitura e Produção Textual  

a) Relações entre leitura e produção textual  

b) Gêneros textuais/discursivos  
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c) Fatores de textualidade 

Unidade 2 – Resumo  

a) O que é resumo  

b) Resumo indicativo  

c) Resumo informativo  

Unidade 3 – Fichamento  

a) Fichamentos  

b) Finalidades do ato de fichar e configuração das fichas de leitura  

Unidade 4 – Resenha  

a) Resenhas  

b) Finalidade sociocomunicativa e configuração formal. 

Unidade 5 – Seminário  

a) Seminário  

b) Finalidade s 

Unidade 6 – Artigo  

a) Artigos acadêmicos  

b) Finalidade sociocomunicativa e configuração formal  

 

CCN 9114 – CONTABILIDADE – 60 horas  

Conteúdo programático 
a) ENTIDADES E A NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE ELAS  

Entidades: conceito e suas interligações em um ambiente complexo e dinâmico. Informações sobre as 

entidades e a tomada de decisões. Usuários das informações sobre as entidades. Tipos de informações: 

quantitativas e qualitativas. Mensurabilidade das informações: facilidades versus dificuldades.  

b) A CONTABILIDADE E SUAS FINALIDADES  

O objeto da contabilidade: o patrimônio das entidades. O objetivo da contabilidade: a apreensão, no 

sentido mais amplo possível, do patrimônio das entidades, quer em termos estáticos, quer em termos 

dinâmicos. A visão tradicional de avaliar o patrimônio com a utilização da moeda como denominador 

comum monetário: as limitações, as dificuldades e as informações ainda não quantificáveis.  

c) PATRIMÔNIO (BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES) E O PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

Patrimônio como um conjunto de bens, de direitos e de obrigações para com terceiros. O "princípio da 

entidade" como base para delimitar os bens, os direitos e as obrigações de uma entidade. O Ativo como   

conjunto de bens e de direitos. Atributos para que itens constem do Ativo: visão tradicional e 

tendências atuais. O Passivo como o conjunto das obrigações para com terceiros. Atributos para que 

itens constem do Passivo: visão tradicional e tendências atuais. Inventário Geral: conceito, finalidades e 

tipos de inventários. O Inventário Geral como instrumento para detectar os ítens do Ativo e do Passivo 

de uma entidade. Mensuração / avaliação de ativos e de passivos: a visão tradicional em termos 

monetários e o "princípio do registro pelo valor original". O Patrimônio Líquido como consequência do 

Ativo e do Passivo. O valor do Patrimônio Líquido obtido pela diferença entre o valor do Ativo e o 

valor do Passivo. O Patrimônio Líquido não existe no mundo real ; existe apenas no mundo real 

contábil.  

  

CAD 9151 - TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES – 60 horas 

Conteúdo programático 
Unidade 1 –Evolução do pensamento administrativo. 

1.1. A administração científica. 

1.2. Teoria Clássica da Administração. 

1.3. Teoria das Relações Humanas. 

1.4. Teoria Comportamental. 

1.5. Desenvolvimento Organizacional (DO). 
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1.6. Teoria da Burocracia. 

1.7. Teoria dos Sistemas. 

1.8. Teoria Neoclássica. 

1.9. Teoria da Contingência 

Unidade 2 – Funções Administrativas. 

2.1. Planejamento. 

2.2. Organização. 

2.3. Comando. 

2.4. Controle. 

2.5. Coordenação. 

Unidade 3 – Métodos e Técnicas de Gestão Contemporâneas. 

3.1. Benchmarking. 

3.2. Dowsizing. 

3.3.Tele-trabalho. 

3.4.Estruturas Flexíveis. 

3.5.Terceirização. 

3.6.Organizações do Terceiro Setor. 

 

CCN 9115 - CONTABILIDADE I - 60 horas   

Conteúdo programático 
a) O BALANÇO  PATRIMONIAL 

A construção do Balanço Patrimonial e a disposição do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido:  a 

igualdade dos "dois lados" do Balanço Patrimonial.  A equação patrimonial básica, sua unicidade e as 

diversas formas como pode ser expressa. "Passivo a descoberto": significado da expressão. 

Deturpações comumente encontradas na literatura quando de uma situação de "passivo a descoberto" 

relativamente à forma de apresentar a “equação básica da contabilidade”. 

b) ENTIDADES EM OPERAÇÃO: "REGISTROS CONTÁBEIS" ATRAVÉS DE BALANÇOS  

SUCESSIVOS 

Constituição de uma empresa e o surgimento da conta "Capital Social". Operações que não afetam o 

Patrimônio Líquido. Operações que afetam o Patrimônio Líquido:  receitas e despesas.  O 

reconhecimento/registro das receitas independentemente de seu concomitante recebimento e o 

reconhecimento/registro das despesas independentemente de seu concomitante pagamento: o “princípio 

contábil da competência” realização (reconhecimento) das receitas). Operações que afetam o 

Patrimônio Líquido:  aumentos do Capital Social (subscrição e integralização).O “princípio contábil da 

competência” e as expressões: "princípio da realização (obtenção) das receitas" e "princípio da 

confrontação das receitas com as despesas".  O “princípio contábil da competência” e as expressões:  

"regime de caixa”  e  “regime de competência”. O significado dos saldos das contas a medida que as 

operações vão sendo registradas com a técnica dos "balanços sucessivos". O papel cumulativo das 

contas de receitas e das contas de despesas. O "princípio contábil da continuidade": enunciação e seu 

significado.  Consequências de sua aceitação: embasamento para o "princípio do registro pelo valor 

original" e para o “princípio da competência”. A duração ilimitada da vida das entidades e a 

necessidade de cortes periódicos dessa vida ilimitada: a ficção dos "períodos contábeis".  O significado 

dos exercícios sociais. A "apuração do resultado" quando utilizada a técnica de registros com balanços 

sucessivos e o surgimento da conta Lucros (Prejuízos) Acumulados.  Lucro ou resultado positivo.  

Prejuízo ou resultado negativo.  A palavra crédito. A Demonstração do Resultado Exercício (DRE): 

razão de sua existência e  forma de ser estruturada. As contas e os valores constantes da DRE.  O Custo 

dos Serviços Prestados,  o Custo das Mercadorias Vendidas, o Lucro (Operacional) Bruto, o Lucro 

Operacional Líquido e o Lucro Líquido do período (exercício social). A destinação do resultado 

positivo de um período (exercício social): para "dividendos" e para a "Reserva Legal".  A 
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Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA):  razão de sua existência e forma de ser 

estruturada. 

c) ENTIDADES EM  OPERAÇÃO: "REGISTROS  CONTÁBEIS"  COM  A  TÉCNICA  DAS 

PARTIDAS DOBRADAS 

A necessidade de agilização do processo de efetuar os registros contábeis e o surgimento da técnica das 

"partidas dobradas". Os dois lados das contas como decorrência dos dois lados do Balanço Patrimonial. 

O lado esquerdo das contas: o lado dos débitos. O lado direito das contas: o lado dos créditos. O 

significado das palavras débito, crédito, debitar  e  creditar. O mecanismo do débito e do crédito. 

Como debitar e creditar as contas. Os razonetes como instrumentos  de simples representação gráfica 

das contas. Como apurar os saldos das contas quando do uso dos registros contábeis através de débitos 

e de créditos. O significado das expressões  saldo devedor  e  saldo credor. 

Registro de operações (em empresas prestadoras de serviços e em empresas comerciais típicas) através 

da técnica das partidas dobradas: (a) constituição da empresa com o Capital Social (total ou 

parcialmente) integralizado no ato da constituição (com moeda corrente e/ou outros bens) e 

apresentação da conta "Capital a Integralizar";  (b) prestação de serviços e venda de mercadorias; (c) 

despesas formadoras do Custo do Serviços Prestados e despesas formadoras do Custo das Mercadorias 

Vendidas (apenas pelo inventário permanente);  (d)  integralização do "Capital a Integralizar" e 

aumentos do Capital Social. 

Registro de operações (em empresas prestadoras de serviços e em empresas comerciais típicas) com a 

técnica das partidas dobradas: (a) contratação de seguros e a transformação desse ativo em despesa 

com o decorrer do tempo; (b) o desgaste e a perda de utilidade de bens não destinados à venda (ativos 

imobilizados): o registro contábil das depreciações; (c) o consumo de ativos tangíveis não destinados à 

venda (material de expediente, materiais destinados à prestação dos serviços): ativos que se 

transformam em despesas; (d) juros de mora incorridos (despesas) e juros de mora auferidos (receitas); 

descontos condicionais concedidos (despesas) e descontos condicionais obtidos (receitas);  (e)  registro 

de despesas típicas do grupo das "despesas com vendas" e do grupo das "despesas administrativas". 

Balancete de Verificação: finalidade e construção.  Limitações do Balancete de Verificação como 

instrumento capaz de detectar erros cometidos quando da escrituração.  

A apuração do resultado quando utilizado o método das partidas dobradas: o surgimento da conta 

"Apuração do Resultado do Exercício (ARE)" como conta de coleta dos saldos de todas as contas de 

receita e dos saldos de todas as contas de despesa. Críticas ao mau uso da conta ARE. A conclusão do 

processo de apuração do resultado do exercício com o encerramento da conta ARE na conta "Lucros 

(ou Prejuízos) Acumulados". A destinação do resultado do exercício quando utilizado o método das 

partidas dobradas: exemplo com os "dividendos" e com a "Reserva Legal". 

A construção das demonstrações contábeis (financeiras) de acordo com a legislação societária: Balanço 

Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Lucros ou 

Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Exame 

das informações contidas nas demonstrações contábeis e de suas interligações. 

d) PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFCs): 

A posição oficial, no Brasil, sobre os PFCs adotada pelo Conselho Federal de Contabilidade: 

apresentação da Resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993.  Discussão introdutória sobre os 

princípios fundamentais preconizados na Resolução CFC 750/93 e seu apêndice (Resolução CFC nº 

774/94). 

e) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES (CORRENTES) E ATIVOS E PASSIVOS NÃO 

CIRCULANTES (NÃO CORRENTES): UMA INICIAÇÃO À DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E 

APLICAÇÕES DE RECURSOS (DOAR)  

A importância do Ativo Circulante e do Passivo Circulante na gestão das entidades e a questão do 

"curto prazo". O Capital Circulante Líquido (CCL) como a diferença entre o valor do Ativo Circulante 

e do Passivo Circulante.  O surgimento de uma demonstração contábil para explicar os motivos da 

variação do Capital Circulante Líquido entre duas datas. A Demonstração das Origens e Aplicações de 
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Recursos (DOAR): uma primeira abordagem à sua estruturação, de acordo com a legislação societária,  

através de situações simples. 

f) UMA PRIMEIRA ABORDAGEM À EVIDENCIAÇÃO (DISCLOSURE): AS NOTAS 

EXPLICATIVAS 

Breve comentário sobre o termo “evidenciação” (disclosure).  As "notas explicativas" como 

complementos informativos às demonstrações contábeis (financeiras).  A previsão da Lei das 

sociedades por ações relativamente às "notas explicativas": análise introdutória. 

g) TÓPICOS SOBRE A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE : 

Leituras sobre a história da contabilidade. 

 

MTM 9134 - MATEMÁTICA I – 60 horas 

Conteúdo programático 
Unidade 1: Conjuntos e relações  

1.Conjuntos numéricos fundamentais, determinação de um conjunto. Conjuntos: vazio, unitário e 

infinito, família de conjuntos, conjunto das parte de um conjunto.  

2.Operações com conjuntos: intersecção e propriedades, união e propriedades, conjuntos complementar 

e propriedades, diferença de conjuntos e propriedades.  

3. Reta numérica e intervalos.  

4. Plano cartesiano ou sistema de coordenadas cartesianas, produto cartesiano.  

5. Relação, domínio e imagem de uma relação e relação inversa.  

Unidade 2: Funções de uma variável  

1. Definição, domínio, contradomínio e imagem, gráfico de uma função e operações com funções.  

2.Tipos de funções: crescente e decrescente, injetora, sobrejetora e bijetora, função inversa, 

composição de funções. Função par e função impar. Funções elementares: constante, linear, módulo, 

quadrática, olinomial, racional, exponencial, logarítmica, funções definidas por várias sentenças.  

3. Aplicações práticas de funções.  

Unidade 3: Limite e continuidade  

1. Limite de uma função: noção intuitiva, definição e propriedades dos limites.  

2. Limites laterais.  

3. Limites infinitos e limites no infinito, limites importantes, limite de uma função racional.  

4. Continuidade de uma função. 

Unidade 4: Derivadas e suas aplicações  

1. Incremento e taxa média de variação.  

2. Definição de derivada, interpretação geométrica da derivada.  

3. Cálculo das derivadas: Derivada da soma, produto, quociente, da função exponencial e logaritmo.  

4. Derivada de funções compostas.  

5. Derivada da função inversa.  

6. Derivadas sucessivas.  

7. Diferencial de uma função.  

8. Aplicações: funções marginais.  

9. Máximos e mínimos de uma função.  

      

CNM 9145 - TEORIA ECONÔMICA – 60 horas  

Conteúdo programático 
Unidade 1: Funções de demanda e de oferta  

Unidade 2: Teoria do comportamento do consumidor  

Unidade 3: Teoria do comportamento da firma  

Unidade 4: Macroeconomia 
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DIR9966-LEGISLAÇÃO COMERCIAL E SOCIETÁRIA – 60 horas 

Ementa 

Direito Comercial (Empresarial): Legislação e prática no âmbito das Ciências Contábeis.  

Atividade empresarial. A Teoria da Empresa: a empresa, o empresário e o  

estabelecimento. Obrigações do Empresário: Registro e Escrituração. O Estabelecimentos  

e seus elementos. Aviamento. Clientela. Propriedade Industrial:Marcas e Patentes.  

Legislação societária: direito societário, tipos de sociedades empresárias. Sociedade  

limitada. Sociedades Anônimas. Títulos de Crédito. Recuperação Judicial e Falência. 
 


