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INTRODUÇÃO 

   

  Dando continuidade ao processo de expansão qualitativa e quantitativa da 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, em busca de consistente formação 

profissional e eficácia curricular, bem como do desempenho satisfatório da sua 

função institucional pública, qual seja: ensino, pesquisa e extensão, tripé 

imprescindível na obtenção da função educacional por meio de atividades 

sociopolíticas e técnico-pedagógicas, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais - 

ICHS, câmpus Universitário de Rondonópolis- ICHS/CUR, pautado em exigências 

regimentais, criou condições realizáveis para reformulação do Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Contábeis- PPC. 

  Neste contexto, as transformações tecnológicas modernizadoras do país, 

aliadas à carência populacional e à complexidade das relações trabalhistas, 

impulsionaram a UFMT/CUR/ICHS/DC à construção de ambientes favoráveis em 

face aos novos ditames da globalização. Este favorecimento ambiental é um espaço 

aberto para a introdução e consolidação de cursos que possam suprir as exigências 

dessas transformações.  Dessa forma, atitudes que direcionem o foco da instituição 

ao alcance de áreas de conhecimento potencialmente relevantes aos problemas 

acima mencionados, são imprescindíveis.  

  A UFMT/CUR/ICHS/DC comprometida com o bem público e a coletividade, 

focada em princípios éticos, racionais e solidários, tenta estabelecer uma relação 

dialógica com a sociedade, mercado e governo, através dos parâmetros 

educacionais acadêmicos que, certamente, influenciarão no processo histórico da 

territorialidade local e regional.  

  Um Projeto Político Pedagógico de Curso – PPC é uma ação coletiva 

compromissada com objetivos e prioridades idealizadas e refletidas por todos os 

atores sociais envolvidos. Neste sentido, o Projeto Pedagógico do Curso de 
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Ciências Contábeis do ICHS/CUR da Universidade Federal de Mato Grosso, ao 

entender as carências técnicas, sociais e econômicas da região do Pantanal/cerrado 

Mato-grossense, sugere diretrizes acadêmicas em rumo ao desenvolvimento 

sustentável.  

 Este Projeto Pedagógico, atendendo às exigências legais das diretrizes 

curriculares, caminha em direção ao resgate de pessoas e instituições, centrado em 

teorias consensuais, trazendo como escopo, a melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos, a estruturação das empresas – por meio de procedimentos técnico-

contábeis, hoje internacionalizados, e o cumprimento das exigências estatais.  

Histórico do curso 

O Curso de Ciências Contábeis, do Câmpus Universitário de Rondonópolis, 

instituído pela Resolução CD n.º 012/81 de 27 de janeiro de 1981, começando seu 

funcionamento ainda no primeiro semestre daquele ano, instalando com sua 

primeira turma na Igreja Santa Cruz e APAE, posteriormente ocupou as 

dependências da Escola Estadual Nunes Rocha, com cursos ocorrendo no turno 

noturno, somente ocupando espaço no antigo CPR em 1982/2.Este curso teve seu 

projeto de reconhecimento pelo MEC, protocolado sob o n.º 23000.000276/85-47, 

tendo sido aprovado através da Portaria n.º 230 de 31 de março de 1986, a qual foi 

publicada no Diário Oficial da União no dia 01 de abril de 1986, sendo assinado pelo 

então Ministro da educação Jorge Bornhausen. 

Com o advento da Resolução n.º 03 do, então, Conselho Federal de 

Educação, atual Conselho Nacional de Educação, de 15 de outubro de 1992, fez a 

sua primeira reestruturação Curricular, não só para cumprir a referida resolução, 

mas, também, dotando-o de estrutura de disciplinas e conteúdo que viessem refletir 

os avanços tecnológicos necessários no processo de habilitação dos profissionais 

da contabilidade colocados no mercado de trabalho por este curso. 
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Para atender a resolução do Ministério da Educação e com uma visão voltada 

para o mercado de trabalho e para proporcionar um ensino de qualidade aos 

profissionais formados por este curso foi apresentado um Projeto Pedagógico que 

partiu de um retrospecto histórico da Criação do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis e da evolução de sua estrutura administrativa, objetivos e finalidade 

do Curso de Ciências Contábeis, perfil dos profissionais a serem formados, 

estrutura curricular, regime escolar e integralização do curso, gestão administrativa 

e acadêmica, perfil do corpo docente e técnico administrativo e pôr fim a 

infraestrutura física de salas de aula e laboratório e as perspectivas do curso.  

No ano de 2004 o Conselho Nacional de Educação Superior editou a resolução 

10/2004 que estabeleceu as diretrizes Nacionais para o curso de Ciências contábeis 

a serem implantadas a partir do ano de 2007. Com base nesta resolução é que 

ocorreu a segunda reformulação.  

Justificativas para a reelaborarão do PPC 

A reelaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis do 

DCC/ICHS/CUR/UFMT é justificável, em princípio, pela exigência das 

transformações empresariais, gerenciais e trabalhistas, em virtude do processo de 

globalização da economia por que passam todos os países capitalistas e ainda 

fortemente pelo processo de internacionalização das normas contábeis brasileiras, 

onde se adotou o padrão IFRS- International Financial Reporting Startment em 

especial pelo crescimento do Estado de Mato Grosso com uma mudança radical na 

economia do Município  de Rondonópolis - MT, antes totalmente agrícola e agora 

com significativa participação na indústria, comércio e serviços. 

As vulnerabilidades da região de cerrado e pantaneira do Estado de Mato 

Grosso, localidade de consolidação do referido curso, devem ser fortalecidas por 

meio de ações integradas entre o global e o local. É necessário agir localmente, ou 

seja, estudar a regionalização da sustentabilidade do desenvolvimento e a 
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descentralização político-institucional, além da compreensão dos fenômenos da 

reestruturação econômica global, focalizando os benefícios socioambientais.  

O Estado de Mato Grosso é um nicho de potencialidades empreendedoras, 

porém, carece de sustentação educacional-contábil sistêmica. Outra justificativa é a 

interação Inter e multidisciplinar entre o curso de Ciências Contábeis, em 

consolidação, com os cursos de Administração, sistemas de informações e 

Economia ora em formação no Câmpus Universitário de Rondonópolis- UFMT/CUR. 

O perfil do profissional de Administração, sistemas de Informações e de 

Economia carece de informações e conhecimentos de contabilidade imprescindíveis 

para sua formação. Desta forma, o Curso de Ciências Contábeis, com seu quadro 

de doutores, mestres e especialistas nas áreas de contabilidade pública e privada, 

representa um aporte didático-pedagógico, contribuindo significativamente na 

implementação dos referidos cursos, uma vez que dispõe de corpo docente, que 

também servirá à estrutura curricular desses cursos. 

Por fim, o curso de Ciências Contábeis ainda mantém em seu quadro de 

Professores um Doutor, um Mestre e um especialista em Direito, além de três 

bacharéis em direito para atender a demanda do próprio curso e dos demais cursos, 

quais sejam Administração, Economia, Sistemas de Informações e as Engenharias. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis é proposto em torno 

da integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade 

pública. O curso, procura pautar-se em princípios éticos, inserindo o sujeito humano, 

no seu contexto, no sentido de compreensão e intervenção sustentável da 

problemática social. Assim sendo, o Projeto do Curso embasa-se em fundamentos 

teóricos consistentes, a exemplo de Maturana e Varela (1995), Antônio Carlos Gil 

(1996), Lakatos e Marconi (1991), buscando uma operacionalização fundamentada 

em valores humanísticos e técnicos, e significando uma iniciativa de grande 

relevância social. 

O Projeto comporta um grau de flexibilização para poder acolher teorias 

divergentes, além de ser dotado de elasticidade suficiente para acompanhar os 
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componentes da incerteza, erros, conflitos e crises que, porventura, venham a 

ocorrer.  Neste sentido, a pedagogia, sendo entendida como o ato de educar, 

permite que determinadas teorias, ainda que diferenciadas, possam participar do 

projeto, variando apenas o nível de aplicação. 

De acordo com Paulo Ghiraldelli Jr. (1994, p.12), a pedagogia deve ser vista 

em dois planos: o das políticas educacionais e o das construções pedagógico-

didáticas. O primeiro plano envolve a relação entre Estado, educação e sociedade e 

diz respeito aos projetos educacionais das diversas classes sociais (...). O segundo 

envolve construções pedagógico-didáticas e diz respeito ao trabalho prático e às 

teorizações das classes sociais, quanto ao fazer pedagógico nas unidades 

educacionais. 

Diante do exposto, o curso adota parâmetros metodológicos de teorias que 

dialogam em bases inter e multidisciplinares, isto é, o fundamento encontra raiz nos 

princípios da inclusão e da heterogeneidade. Em outras palavras, teorias 

conflitantes e/ou aparentemente insustentáveis podem e devem ser adotadas, 

desde que apresentem argumentações e justificativas confiáveis contributivas na 

operacionalização deste projeto pedagógico. 

No dizer de Gil (1996), a pesquisa é um procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 

responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em 

tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao 

problema.  

A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos 

científicos. Na realidade, a pesquisa contém várias etapas, que vai desde a 

formulação e delimitação do problema até a apresentação dos resultados. 

Enquanto que Lakatos e Marconi (1991) afirmam que a pesquisa é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo e crítico, que requer um 
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tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais. 

A proposta de reformulação pedagógica do curso, ora em comento, 

preocupada com as articulações dialéticas entre a teoria e a prática, procura colocar 

o aluno em contato com a realidade prática de sua formação, através das práticas 

em laboratório e do estágio supervisionado obrigatório. 

Tomando por base Buriolla (1999, p. 13) é possível afirmar acerca do estágio 

que “(...) é o lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e 

referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica 

e, por isso, deve ser planejado gradativa e sistematicamente”.  A abrangência desta 

postura pedagógica, porém, não deixa de ser oportuna para uma apreciação mais 

cautelosa em várias áreas de conhecimento, inclusive, na área contábil. 

O estágio, no sentido de promover uma identidade profissional, carece de ser 

alvo de uma maior conscientização por parte dos alunos, assim que ingressarem na 

instituição de ensino superior. Isso vai ao encontro do projeto pedagógico da 

academia. É nesta hora que a escola questiona que cidadão quer formar, surgindo a 

necessidade de que um planejamento bem estruturado seja posto em cena e que a 

sua implementação coincida com a formação do profissional, compatível com o 

perfil da Instituição.  

É imprescindível que nesse planejamento esteja expresso, de forma bastante 

clara, as condições efetivas de funcionamento, para que esse profissional venha 

realmente a fazer jus às diretrizes pedagógicas em tela. Uma dessas condições, 

que é de fundamental importância, segundo ROESCH (1999), é a supervisão, tendo 

por função orientar o aluno no sentido de que este deve alcançar uma sincronia 

entre teoria e prática, trazendo mudanças na realidade em foco. 

O objetivo do estágio, dentre outros, é saber até que ponto o conteúdo teórico 

está de acordo com a realidade prática, uma vez que os alunos não 

operacionalizaram os modelos teóricos, como geradores de soluções práticas para 

o dia a dia da atividade profissional. Nesse particular, é função do professor mostrar 
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para o aluno a aplicabilidade de cada fundamento teórico. Com essa postura, cria-

se credibilidade no pensar acadêmico. Espera-se que o professor, em sua práxis 

pedagógicas, esteja inserido num ambiente que propicie a interdependência entre 

teoria e prática. O papel da instituição é fundamental nesse empreendimento. 

O curso de Ciências Contábeis, ao conjugar tais ideias, adota desde o início, 

mais precisamente, a partir do quarto período, onde o aluno já pode desenvolver o 

estágio supervisionado como forma de não permitir lacunas entre os fundamentos 

teóricos e a sua realidade prática. Dessa forma, o egresso terá possibilidade de 

sugerir mudanças no seu ambiente de atuação, além de poder aprofundar sua área 

de interesse.  

Considerando-se as diversas correntes pedagógicas, quais sejam: pedagogia 

tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista, pedagogia antiautoritária, 

pedagogia crítico-reprodutivista, pedagogia construtivista, dentre outras, serão 

utilizadas com parcialidade, ou seja, apenas os aspectos considerados positivos 

dessas teorias serão utilizados no curso. 

Essas teorias interagem entre si, pois todas fazem parte do processo 

histórico-educacional brasileiro, as quais, em determinados momentos, se 

relacionam, em outros instantes, se colidem e, em outros momentos se alinham. 

Frise-se ainda, que as teorias acolhidas serão revisitadas em conformidade 

com os mandamentos constitucionais, Título VIII – no Capítulo III, da Educação, da 

Cultura e do Desporto; com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Nº 

9.394/96) – Capítulo IV da Educação Superior; com as Diretrizes Curriculares do 

curso de Graduação em Ciências Contábeis – Parecer (Câmara de Educação 

Superior – CES/ Conselho Nacional de Educação – CNE) Nº 0289/2003 e  

resolução CES/CNE Nº 10/2004, Resolução Consepe nº 118/2014, em vigor. 

Em atendimento a Resolução Consepe Nº118/2014, foi alterando o regime do 

curso, de seriado anual para crédito semestral. 
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Em atendimento a Resolução CNE/CES nº 2/2007, houve redução do tempo 

de integralização do curso, de 5 anos, no mínimo, e 7 anos, no máximo, para 8 

semestres, no mínimo, e 12 semestres, no máximo, assim como a redução da carga 

horária total do curso, de 3.500 horas para 3.024 horas. 

O Colegiado de Curso decidiu por aumentar o número de vagas do curso, de 

96 para 100 vagas. 

Enfim, as teorias trabalhadas e/ou reconstruídas servirão de embasamento 

ao processo cultural em formação. Em outro dizer, os princípios, valores e correntes 

de pensamentos adotados ajudarão no processo de identidade do curso de 

Graduação de Ciências Contábeis da UFMT/CUR/ICHS/DC. 
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I – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.1. Contexto educacional, profissional, laboral 

O ordenamento jurídico para o funcionamento do curso até o seu 

reconhecimento, iniciou-se por delegação ao Ministro da Educação através do 

Decreto n. º 83857, de 15 de agosto de 1979, cuja autorização para funcionamento 

se deu através do perecer do Conselho Federal de Educação n. º 99186, conforme 

consta do processo n. º 23000000276/85-47 do Ministério da Educação. A Portaria 

n. º 230 de 31 de março de 1986, concedeu o reconhecimento do curso de Ciências 

Contábeis, ministrado em Rondonópolis, pela Universidade Federal de Mato Grosso. 

A consolidação dessa reorganização administrativa, com a criação do curso 

de Ciências Contábeis, veio atender uma antiga aspiração da comunidade local, 

com o objetivo do aperfeiçoamento dos profissionais técnicos que militavam na 

região, principalmente dos alunos que concluíam o curso técnico de segundo grau 

nas escolas profissionalizantes, visando qualificá-los para o mercado de trabalho 

com o advento da onda de globalização, nos seus primeiros passos. 

Ficou definido por intermédio da Resolução de número 10/81 – CONSEPE o 

currículo pleno do curso de graduação em Ciências Contábeis, compreendendo: as 

matérias obrigatórias e optativas do curso, com carga horária de 173 créditos, 

equivalente a 2820 horas e 4 créditos, equivalentes a 60 horas, respectivamente, 

sendo exigido para a graduação no mínimo 8 períodos e no máximo 16 períodos 

letivos. Com a resolução do CONSEPE 22, de 27 de junho de 1994, foi 

regulamentado o regime de matrícula por série, com exigência de conclusão de no 

mínimo 5 anos e no máximo 7 anos, com carga horária de 3.060 horas. 

Vale registrar que o primeiro vestibular do curso de Ciências Contábeis, ocorreu 

em 1.981/2, sendo oferecidas 30 vagas para o período noturno, cuja graduação 

ocorreu em 1.984 em número de 03 bacharéis. 
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1.2. Concepção do curso 

Os cursos Técnicos em Contabilidade foram extintos no Estado de Mato 

Grosso, no entanto ainda existe uma grande demanda por este tipo de curso, tanto 

pelo mercado empregador, como pelas pessoas. Considerando que a Região de 

Rondonópolis – MT está em franco desenvolvimento nos segmentos Industrial, 

Comercial, de Negócios e Serviços e que paralelamente a isto o desenvolvimento 

humano deve acompanhar essa evolução, surge a necessidade de reformulação do 

PPC do curso de CIC. Esta reformulação objetiva atender às demandas desse 

mercado e das pessoas, pois o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis deve 

proporcionar formação específica, preparando profissionais qualificados para 

desempenhar as funções de orientação sobre o registro, controle, acompanhamento 

contábil; análise de desempenho e assessoramento em todas as etapas da tomada 

de decisão. Diante disso e, com o desenvolvimento regional em plena expansão, a 

oferta de um Bacharelado voltado para o mercado oportuniza condições de acesso e 

formação especializada a uma parcela significativa da população. 

Com a alteração promovida pela Lei 12.249/2010, que resultou no projeto de 

conversão da Medida Provisória 472/2009, os contabilistas somente poderão exercer 

a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de 

Contabilidade.  

O artigo 76 da lei 12.249/2010, alterou a redação do artigo 12 do Decreto Lei 

nº 9.295/46, transcrito abaixo, fundamenta a manutenção e consolidação do curso 

de Bacharel em Ciências Contábeis na UFMT- Câmpus de Rondonópolis: "Art. 12. 

Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão exercer a 

profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, 

reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e 

registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos.  

§ 2º. Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823385/lei-12249-10
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/820628/medida-provisoria-472-09
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Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm assegurado o 

seu direito ao exercício da profissão. 

Assim, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso, deseja continuar cumprindo 

com este papel e assim se motivou por essa reestruturação de um curso concebido 

principalmente para atender a esse mercado, que antes era atendido pelos cursos 

técnicos de contabilidade. Atendendo assim a toda comunidade de Rondonópolis e 

cidades circunvizinhas. 

1.2.1. O curso e as políticas institucionais da UFMT 

As políticas Institucionais da UFMT se dividem em políticas de ensino, 

políticas de Extensão e Pesquisa. As políticas de ensino na Universidade Federal de 

Mato Grosso visam essencialmente: 

a) Contribuir para a democratização do acesso ao conhecimento técnico-

científico, cultural e artístico; 

b) Promover a expansão de ações que concorram para a formação do 

cidadão crítico e criativo, enquanto um sujeito comprometido com o 

desenvolvimento social e humano; 

c) Viabilizar as condições necessárias ao desenvolvimento das ações 

acadêmico institucionais, visando uma formação profissional de 

qualidade; 

d) Contribuir e estimular a expansão de ações de educação continuada; 

e) Estabelecer políticas acadêmico-pedagógicas que se antecipem e/ou 

respondam às demandas da sociedade. 
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Dentre as ações empreendidas pela Universidade Federal de Mato Grosso 

na área do ensino podem ser destacadas a democratização do acesso e a 

implantação do programa de avaliação institucional que estão descritos nos itens a 

seguir. 

Para ampliar o acesso ao ensino superior, além do crescimento constante de 

vagas iniciais, a UFMT atualizou suas normas de acesso do processo seletivo e de 

transferência externa, conforme informações disponíveis no portal eletrônico. Além 

disso, tem desenvolvido política de incentivo aos programas de interiorização da 

graduação, de formação de professores em exercício na modalidade presencial e a 

distância, e a oferta de cursos no período noturno. 

Também são desenvolvidos, em parceria com as secretarias municipais, 

bem como com a secretaria estadual de educação, programas de formação 

continuada dos professores da educação básica e programas de preparação de 

egressos de escolas públicas. 

Realiza a revisão dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de 

graduação, buscando adequá-los às diretrizes curriculares nacionais. 

No momento, a PROEG desenvolve a revisão de todos os projetos 

pedagógicos existentes na Universidade visando a padronização das formas de 

oferecimento e à adequação as novas diretrizes curriculares e exigências sociais. 

A partir de práticas de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, de 

práticas docentes e administrativas, de infraestrutura física e de pessoal, 

desenvolvidas por algumas unidades acadêmicas, a Pró-Reitoria inicia projeto de 

implementação de avaliação institucional com vistas a melhorar a qualidade do 

ensino de graduação. Neste projeto se inserem os instrumentos de avaliação 

docente, projetos de acompanhamento de egressos e formulação de projetos para 

sanar dificuldades observadas na capacitação do pessoal docente, na infraestrutura 

física, nos equipamentos e acervo bibliográfico. 
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Em relação às políticas de Extensão e Pesquisa a UFMT firma seu 

comprometimento com o desenvolvimento regional e avanço do conhecimento 

científico, a Universidade Federal de Mato Grosso no que concerne ao 

desenvolvimento de suas políticas de pesquisa centra sua atenção em três eixos 

fundamentais. 

Uma linha de atuação é o apoio e consolidação de grupos de pesquisa. Esta 

linha de atuação (apoio aos grupos de pesquisa) visa a contribuir para a 

consolidação dos grupos de pesquisa já existentes na UFMT, assim como fomentar 

o surgimento de novos grupos que, atuando em perspectiva multidisciplinar, 

contribuam para a solução dos problemas locais numa ótica não reducionista, 

contemplando as dimensões multifacetadas das temáticas abordadas.  

Para a implementação de tal política, elegeu-se um grande tema gerador, 

que agrega os mais diversos interesses institucionais e regionais, integrando os 

grupos de pesquisa em projetos afins. Iniciaram-se, desta forma, gestões junto ao 

Governo do Estado de Mato Grosso e o MCT, no sentido de obter suporte para a 

implantação do Programa Regional Ambiental do Pantanal (PREP), em parceria com 

a Universidade das Nações Unidas (UNU). O PREP tem como missão contribuir 

para a formulação de políticas públicas voltadas à conservação e ao 

desenvolvimento sustentável de áreas alagáveis notadamente o Pantanal, através 

da geração de novos conhecimentos e a formação de recursos humanos de alto 

nível. A UFMT tem desta forma, no PREP (pelo seu caráter estratégico e 

multidisciplinar), o carro-chefe de suas políticas de pesquisa para os próximos anos. 

Como visão de futuro, para o médio prazo, vislumbra-se um centro de excelência 

internacional em pesquisas em terras úmidas, com foco no Pantanal. 

A UFMT conta com projetos financiados por diversas agências de fomento, 

de caráter governamental e não-governamental, podendo-se destacar: CNPq, 

CAPES, FINEP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Mato Grosso 

(FAPEMAT), SUDAM, Fundescola - MEC, IDRC -Canadá, CIDA - Canadá, Banco 

Mundial, SAREK - Suécia, IFS - Suécia, Fundação FORD, National Science 
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Foundation - NSF (EUA); National Geographic Society - NGS (EUA); BMF – 

Alemanha. 

Secretarias de Estado da Saúde e de Educação, Ministério da Saúde (com 

destaque ao Projeto VIGISUS. Além destes apoios a UFMT tem empreendido 

esforços e, com recursos próprios tem agraciado seus docentes-pesquisadores com 

bolsas institucionais, tendo também promovido a melhoria das condições de trabalho 

de seus pesquisadores, buscando um sistema que privilegie a qualidade, por 

intermédio da análise do mérito dos pesquisadores e dos projetos de pesquisa. 

Criado com esse espírito, o Plano Geral de Pesquisa da UFMT (Resolução n. º 26 

CONSEPE, de 26/05/97), vincula a dotação de recursos para projetos de pesquisa 

e/ou concessão de bolsas a diversos quesitos, merecendo destaque os seguintes: 

financiamento prioritário a projetos de pesquisa vinculados com ensino de 

graduação e pós-graduação; e apoio condicionado à avaliação do mérito técnico-

científico dos projetos e à produção científica da equipe proponente. 

Em função do aumento do número de docentes com nível de doutorado, das 

políticas institucionais voltadas à pesquisa e de uma maior articulação da Pró-

Reitoria de Pesquisa com a comunidade universitária e com as agências de fomento, 

observou-se, recentemente, um aumento expressivo no número de projetos de 

pesquisa que contam com financiamento externo. São fatos merecedores de 

destaque, por refletirem o acerto das atuais políticas institucionais voltadas à 

pesquisa: a triplicação do número de grupos de pesquisa inscritos no diretório de 

pesquisas do CNPq; a aprovação de projetos em todos os editais do CT-Infra; o 

segundo lugar em número de projetos aprovados no último edital do Programa Norte 

de pós-graduação. 

A outra linha é o apoio à formação de novos pesquisadores. O Programa 

Institucional de Iniciação Científica – PIBIC/UFMT/CNPq – constituiu-se no principal 

instrumento institucional para a formação de novos pesquisadores, sendo um dos 

mais bem-sucedidos programas da UFMT. Voltado para o aluno de graduação, é um 

incentivo à descoberta e formação de novos talentos, privilegiando a participação 
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ativa de bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito 

científico e orientação adequada, individual e continuada.  

Nesta ocasião, os bolsistas apresentam os resultados dos seus projetos de 

pesquisa, sendo avaliados por uma banca composta por professores da UFMT e por 

membros externos, indicados pelo CNPq. Os alunos são também avaliados por meio 

da apresentação de dois relatórios anuais, corrigidos por uma comissão interna. São 

inúmeros os ex-bolsistas PIBIC que seguiram a carreira acadêmica, ingressando em 

cursos de mestrado e de doutorado. Esse programa tem impacto também no sentido 

de contribuir para a criação de uma ambiência acadêmica, propiciando um ambiente 

de discussão, fundamental para o bom andamento de uma investigação científica. O 

PIBIC tem contribuído desta forma, para a melhoria dos cursos de graduação, por 

intermédio da integração de seus bolsistas em grupos de pesquisa, dirigidos pelos 

docentes mais capacitados da instituição e, propiciando, também, o convívio com os 

alunos da pós-graduação. 

Atualmente, em função da maturidade já atingida pelo PIBIC/UFMT e, em 

função do surgimento de programas semelhantes em outras universidades do 

estado, obteve-se o apoio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Educação Superior para que, a partir do próximo ano, o Encontro Anual do PIBIC, 

realizado pela UFMT, passe a contar com trabalhos de todo o Estado, tomando, 

desta forma, caráter estadual. 

A outra linha é a Implantação de política de extensão universitária. A 

Universidade Federal de Mato Grosso tem sua política de extensão claramente 

sintonizada como que preceitua o Plano Nacional de Extensão, que hoje é a 

expressão maior daquilo que as universidades públicas conseguiram construir do 

ponto de vista da concepção de extensão bem como as principais diretrizes que lhe 

dão sustentação. A extensão então deve ser compreendida como “processo 

educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade” 

(Plano Nacional de Extensão Universitária). 
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Na medida em que se observa hoje, no país, fortes sinais de redesenho do 

projeto político para a educação pública no âmbito do Governo Federal a extensão 

vem assumir ao lado do ensino e da pesquisa papel importante no processo de 

consolidação de uma educação superior pública de qualidade socialmente 

referenciada. 

Do ponto de vista da implantação da política de extensão se pode dizer que 

a extensão se dá por intermédio das seguintes modalidades: programas, projetos, 

cursos, eventos, prestação de serviços, publicações e produtos, assessorias e 

programas especiais priorizando-se práticas que evidenciem a articulação com a 

sociedade e desse modo envolvem propostas de trabalho interdisciplinar resgatando 

dessa forma o papel estratégico da extensão no âmbito da UFMT. Os eixos 

temáticos prioritários são cultura, educação, meio ambiente, direitos humanos, 

saúde, tecnologia, comunicação e trabalho e as ações de extensão deverão estar 

pautadas na observância dos seguintes aspectos: 

a) Necessidade de articulação entre ensino e pesquisa, a fim de 

institucionalizar a sua prática no processo de integralização curricular; 

b) Priorização de práticas que evidenciem a articulação com a sociedade, 

evidenciando desse modo o compromisso social da Universidade; 

c) Favorecer a articulação entre o ensino e a pesquisa, buscando aplicar e 

reelaborar conhecimentos junto à sociedade, buscando soluções para os 

problemas apresentados; 

d) Estimular o envolvimento da UFMT, através dos departamentos, 

institutos, faculdades e unidades administrativas, nos programas e 

projetos articulados com a sociedade civil organizada; 

e) Implementar ações que contribuam para as transformações políticas, 

técnico-científicas, sociais e culturais, favorecendo a elaboração de 

políticas públicas voltadas para os segmentos da sociedade; 
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f) Desenvolvimento de projetos interdisciplinares de extensão que articulem 

o ensino e a pesquisa; 

g) Participação de projetos especiais que articulem ações internacionais, 

nacionais, regionais e locais (assessorias, consultorias, fomentos); 

h) Elaboração de programas de educação continuada nas diferentes 

modalidades (presencial, à distância e outros) articulados com o ensino 

de graduação e pós-graduação; 

i) Elaboração de programas de formação e qualificação para o trabalho. 

Dentro dessas perspectivas e concepção de extensão aqui delineada a 

Universidade Federal de Mato Grosso tem como parâmetro de referência o 

atendimento dos seguintes objetivos: 

a) Incentivar a execução de projetos que contribuam com o processo de 

desenvolvimento socioeconômico, favorecendo a articulação da UFMT 

com os diversos segmentos da sociedade, e que estejam relacionados 

com o ensino e pesquisa; 

b) Estimular a realização de projetos de extensão que visem à 

socialização de conhecimentos e de tecnologias; 

c) Estimular e apoiar programa de educação continuada para qualificação 

dos trabalhadores da educação (da UFMT e da rede pública), bem 

como para qualificação de profissionais de todas as áreas de 

conhecimento trabalhadas na UFMT; 

d) Incentivar a criação de projetos pilotos que evidenciem o compromisso 

social da UFMT, nas diversas áreas (meio ambiente, saúde, educação 

básica, reforma agrária e trabalho rural, infância e adolescência, 

terceira idade, gênero, violência e outros relativos a melhoria da 

qualidade de vida); 
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e)  Participar do fórum permanente de catalisação e discussão das 

demandas da sociedade civil organizada visando à implementação de 

programas e projetos políticos, sociais, culturais e artísticos 

comprometidos com a democratização da Universidade e da sociedade 

como um todo; 

f) Discutir com a coletividade os programas e projetos que possam 

representar espaços de articulação com sociedade; 

g) Dinamizar a vida artístico-cultural da Universidade, buscando 

articulação com a coordenação de cultura. 

A Resolução CNE/CES 10/2004 surgiu para disciplinar estas questões, 

trazendo diversas inovações cujo intuito é exatamente o de preparar o concluinte 

para estas exigências, inovações como internacionalização do conteúdo 

programático, obrigatoriedade do estágio supervisionado, o retorno do pré-requisito 

entre outras mudanças. 

 

1.2.2. Regime acadêmico 

O curso será ministrado pelo sistema de Crédito Semestral, com matrícula por 

componente curricular e com a adoção de pré-requisitos  estabelecido no item 1.2.10 

proposta de fluxo curricular. 

 

1.2.3. Número de vagas e entrada  

Número de vagas: 100 (cem) vagas, sendo 50 (cinquenta) vagas no período 

matutino e 50 (cinquenta) vagas no período noturno. Haverá apenas uma entrada 

por ano tanto no matutino quanto no noturno. Sendo que no primeiro semestre 

entrarão os alunos do período noturno e no segundo semestre os alunos do período 

matutino.  
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1.2.4. Turno de funcionamento 

O curso de Graduação em Ciências Contábeis do DCIC/ICHS/CUR/UFMT 

terá dois turnos de funcionamento: matutino e noturno.  

1.2.5. Formas de ingresso no curso 

           A forma de ingresso no curso de Ciências Contábeis do Câmpus Universitário 

de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso poderá ocorrer das 

formas a seguir: 

— Classificado no ENEM/SIsu; 

— Matrícula de Graduado; 

— Transferência Facultativa e Compulsória; 

— Processo Seletivo Específico medicante convênio; 

— Matrícula Cortesia; 

A Faculdade poderá adotar outros critérios de acesso através do Conselho 

Pedagógico que regulamentará a sistemática do acesso dentro da Legislação 

vigente.  

1.2.6. Períodos mínimo e máximo de integralização do curso 

Prazo de integralização curricular: Em conformidade com o que dispõe o 

parecer do CNE n º 329/04 e resolução n º 02, de 18 junho de 2007, do Ministério da 

Educação, O curso de graduação em Ciências Contábeis, do ICHS/CUR/UFMT 

deverá ser integralizado num tempo mínimo de 08 (oito) semestres e num tempo 

máximo de 12 (doze) semestres, aplicando-se para o turno matutino e noturno. A 

carga horária total do curso é de 3.056 (três mil e cinquenta e seis) horas, sendo na 

modalidade presencial no regime acadêmico de crédito semestral e conferindo ao 

aluno o Grau de Bacharel em Ciências Contábeis. 
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1.2.7. Dimensão das turmas 

As turmas para as aulas teóricas têm dimensão de 50 vagas e para as aulas 

práticas haverá um redimensionamento em duas subturmas de 25 vagas, em função 

das práticas em laboratório acontecerem com limitação de espaço físico e de 

equipamentos e ainda devido à complexidade do conteúdo a ser ministrado. Esse 

redimensionamento objetiva a adequação da quantidade de alunos à necessidade 

de acompanhamento pedagógico pelo professor. 

1.2.8. Perfil do egresso e objetivos do curso 

De acordo com as Diretrizes Curriculares  Nacionais para o Curso de Ciências 

Contábeis, o Bacharel em Ciências Contábeis formado pelo curso de Ciências 

Contábeis do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso deverá possuir o seguinte 

perfil profissional: 

a) Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 

Contábeis e Atuariais; 

b) Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

c) Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 

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

organizacionais;  

d) Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

e) Desenvolver, com motivação e por intermédio de permanente 

articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 

capacitação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e 

disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 

precisão;  
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f) Ser detentor de informações que lhe proporcionem uma postura crítico-

reflexiva diante da realidade político-social do Brasil e do Estado de Mato 

Grosso; 

g) Ser possuidor de conteúdos culturais que lhe permitam tornar-se um 

agente sintonizado com a realidade social e política, captando os anseios 

da sociedade e possibilitando ao profissional uma produção intelectual 

capaz de transformar a aludida realidade; 

h) Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 

contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem 

aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento 

produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto 

ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão 

perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de 

decisão; 

i) Ser possuidor de conhecimentos complementares referenciados no 

currículo pleno do Curso e fornecidos por meio de atividades culturais 

suplementares, propiciando uma postura profissional eticamente 

j) Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 

controle gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as 

implicações organizacionais com a tecnologia da informação; 

k) Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe 

são prescritas através da legislação específica, revelando domínios 

adequados aos diferentes modelos organizacionais; 

No Brasil, a exemplo de outros países, a questão do Ensino Superior em 

Contabilidade tem merecido destaque em Congressos e Encontros de professores, 

contadores e estudantes de contabilidade. Nessas discussões o assunto mais 

presente tem sido a descoberta de alternativas didático-pedagógica que possibilitem 
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o desenvolvimento de uma metodologia de ensino-aprendizagem capaz de 

proporcionar a formação de profissionais com o perfil técnico, moral, intelectual, 

político e social desejado pela sociedade moderna. 

Nesse sentido, a formação de contadores que atende todas aquelas 

prerrogativas e que tenha, ao mesmo tempo, visão crítica das peculiaridades da 

profissão contábil, tem se constituído numa problemática paradoxal às instituições 

de ensino superior nos últimos anos. 

Gomes, (1979, p.03) ao fazer uma análise das deficiências no sistema de 

educação e treinamento de contadores do Brasil, destaca alguns fatores que 

mostram o verdadeiro estado de obsolescência do sistema de ensino aprendizagem 

em nosso país, conforme segue: 

a) Não existe, nas faculdades, número suficiente de alunos matriculados em 

contabilidade, para atender as necessidades anuais de recrutamento das 

firmas de auditoria; 

b) Os alunos de contabilidade recrutados não obtêm resultados melhores do 

que aqueles oriundos de outras áreas, nos cursos de treinamento em 

contabilidade desenvolvidos pelas empresas de auditorias; 

c) Com referência ao pessoal já formado em Ciências Contábeis, não é 

prática das firmas pesquisadas contratarem, pelos seguintes motivos: a) 

as expectativas de salariais são maiores do que as do pessoal não-

formados em ciências contábeis; b) os conhecimentos de contabilidade e 

auditoria adquiridos nas faculdades não atendem aos requisitos exigidos 

pelas firmas de auditoria; 

d) Para as firmas de auditoria consultadas, seria muito mais econômico 

contratar pessoal formado, desde que trouxessem o embasamento 

contábil requerido por legislações recentes; 
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e) A contabilidade ensinada nas faculdades brasileiras não capacita o 

profissional ao exercício pleno da profissão, por ser voltada mais para uma 

visão escritural, perfeitamente atendida por técnicos de nível médio; 

f) A falta de áreas de especialização faz com que os alunos desconheçam 

as oportunidades existentes no mercado de trabalho, incompatibilidade a 

legislação com o ensino; exigem-se certificados de auditoria para os 

demonstrativos contábeis das empresas, sem que haja formação de 

auditores nas faculdades brasileiras. 

Por outro lado, se observarmos os avanços alcançados pela contabilidade, 

fica latente a necessidade de definir o perfil do futuro contador a ser formado pelo 

Curso de Ciências Contábeis, do Câmpus Universitário de Rondonópolis, de modo a 

alcançar a formação de profissionais de contabilidade que sejam competentes para 

exercer a profissão com dignidade. 

Além disso, pode-se inferir que o processo de formação de profissionais de 

contabilidade, deve levar em consideração, no mínimo, três categorias de atributos, 

que se pode dizer, são características indissociáveis do perfil do contador. Tais 

atributos são: (1) Atributos de Natureza Humanística; (2) Atributos de Natureza 

Social; (3) Atributos de Natureza Técnico–Profissional. 

Os atributos de natureza humanística são concernentes aos indivíduos 

enquanto seres humanos que estão sujeitos a influências internas e externas 

capazes de proporcionar-lhes satisfações pessoais. O atendimento dessas 

satisfações pode ser alcançado através da educação formal e se apresenta como 

características indispensáveis no processo de formação do futuro contabilista. Dessa 

forma, por meio das disciplinas e atividades integrantes do Currículo Pleno, buscam-

se a formação de profissionais contadores com as seguintes características básicas: 

a) Indivíduo dotado de bom nível de Cultura Geral; 

b) Cidadão com forte inclinação para métodos quantitativos em geral; 

c) Indivíduo que tenha habilidade de comunicação oral e escrita; 
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d) Indivíduo portador de alto senso de responsabilidade; 

e) Cidadão portador de capacidade e conhecimentos suficientes e 

competentes para julgar e optar diante das várias alternativas que exijam o 

emprego de raciocínio e criatividade; 

f) Indivíduo que seja portador de alto grau de integridade e honestidade. 

Os atributos de Natureza Social dizem respeito à formação da pessoa 

enquanto ser social comprometido com o desenvolvimento Político, Social e 

Econômico da sociedade moderna. Como se pode observar, do futuro profissional 

de contabilidade é esperado que seja detentor de um manancial de conhecimentos e 

de responsabilidade ética que devem ser assumidos com competência e dignidade 

para contribuir com o bem-estar e o desenvolvimento coletivo, especialmente da 

profissão contábil. 

Portanto, pretende-se que durante o processo de formação acadêmica, o 

futuro Bacharel em Ciências Contábeis, aprenda a reconhecer e assumir as 

responsabilidades ético-profissionais e moral exigidas pela profissão e pela 

sociedade de modo geral.    Essas e outras questões atribuem responsabilidades às 

Universidades no sentido de formar profissionais de contabilidade portadores dos 

seguintes atributos sociais: 

a) Indivíduo dotado de alto espírito de equipe; 

b) Indivíduo que possua competência e desejo para envolver e participar de 

iniciativas que visem o bem comum; 

c) Indivíduo que demonstre interesse e disponibilidade para cooperar no 

equacionamento de questões e na busca de soluções que envolvam 

objetos comuns da profissão; 

d) Indivíduo com competência para proferir críticas construtivas e evitar as 

destrutivas; 
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e) Indivíduo que possua aptidões e habilidades para gerenciar pessoas e 

analisar e interpretar informações dados econômico-financeiros e tomar 

decisões acertadas visando sempre o bem da coletividade e da 

organização. 

Os Atributos Natureza Técnico-Profissional dizem respeito à capacitação 

para o exercício da própria profissão. É, pois, em decorrência da busca ininterrupta 

das empresas por profissionais competentes, criativos e com visão crítica do mundo 

moderno, que as disciplinas do Currículo Pleno dos Cursos de Ciências Contábeis, 

do ICHS/CUR/UFMT devem compor-se de uma dosagem de conhecimentos teóricos 

e práticos, capaz de responder aos anseios da sociedade mato-grossense e, porque 

não dizer, brasileira. 

Do exposto, pode-se inferir que o programa curricular dos Cursos de 

Ciências Contábeis do ICHS/CUR/ UFMT, deve ser estruturado de modo que 

possam ser atingidos os objetivos do referido curso e possibilite a formação de 

profissionais dotados dos seguintes atributos técnico-profissional, a serem 

adquiridos ao longo do processo de ensino-aprendizagem: 

a) Profissional com visão de conjunto das diferentes áreas de conhecimento 

e atuação compreendidos pela profissão; 

b) Profissional que possua domínio mais aprimorado de algumas áreas 

específicas das Ciências Contábeis; 

c) Profissional que acumule conhecimentos sólidos sobre os aspectos Gerais 

da Contabilidade Financeira na plenitude de sua expressão; 

d) Profissional comprometido com a necessária atualização, de modo a 

assegurar a competência para o exercício da profissão, principalmente, 

naquelas áreas que sofrem constantemente mudanças por ordem legal; 

e) Profissional dotado de alto grau de reconhecimento e preocupação com 

correção de seus atos individuais e profissionais, bem como de que suas 

avaliações necessitam ser revestidas de alto grau de efetividade; 
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f) Profissional possuidor de capacidade de administrar adequadamente o 

cumprimento de cronogramas, prioridades e prazos estabelecidos. 

Com base no perfil do egresso e nas categorias de atributos, espera-se que 

o profissional desejado venha contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento 

das Ciências Contábeis do Brasil, proporcionando, a elevação da profissão a níveis 

técnicos e profissionais compatíveis com a sua importância para o processo de 

desenvolvimento econômico do País. 

Diante do perfil do egresso e das categorias de atributos do profissional 

contábil, o  Objetivo Geral do Curso é de formar profissionais da contabilidade com 

níveis de especialização tais como: Auditor, Controlador, Analista Contábil, Consultor 

de Contabilidade, Contador, Analista Financeiro e outras atividades que constituem 

as prerrogativas da profissão contábil, portanto, não se tratando de concessão de 

mero título de graduação, porém de aprofundamento em áreas específicas da 

profissão de contador. 

Constituem objetivos específicos do curso de Ciências Contábeis, do 

ICHS/CUR/UFMT os que seguem abaixo: 

a) Descobrir jovens talentosos que possam no futuro integrar o quadro de 

pessoal permanente das escolas e faculdades de ensino da contabilidade e 

matérias correlativas; 

b) Intensificar o relacionamento universidade/empresa, reduzindo, assim, 

o distanciamento entre o ensinamento teórico e o ensinamento prático, bem 

como proporcionando aos discentes o entrosamento efetivo com a 

comunidade empresarial; 

c) Oferecer aos alunos um processo de ensino/aprendizagem que 

possibilite ao menos os seguintes atributos técnicos – profissional: 

c.1 – visão de conjunto das áreas de conhecimento compreendidos pela 

profissão de contador; 
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c.2 – domínio mais aprimorado de algumas áreas específicas das Ciências 

Contábeis; 

c.3 – conhecimentos sólidos sobre os aspectos gerais da contabilidade 

financeira na plenitude de sua expressão; 

c.4 – comprometimento com a necessária atualização, de modo a assegurar a 

competência para o exercício da profissão, principalmente, naquelas áreas 

que sofrem constantemente mudanças por ordem legal; 

c.5 – reconhecimento e preocupação com a correção de seus atos individuais 

e profissionais, bem como de que suas avaliações precisam ser revestidas de 

auto grau de efetividade; e 

c.6 – capacidade de administrar adequadamente o cumprimento de 

cronogramas, prioridades e prazos estabelecidos quando do cumprimento das 

prerrogativas das prerrogativas da profissão de contador. 

1.2.9. Matriz curricular 

A estrutura curricular do Curso inclui disciplinas de formação teórica, práticas 

e complementares, abordadas de maneira a desenvolver nos alunos os conceitos 

essenciais da Contabilidade e propiciar-lhes facilidades para o acompanhamento 

futuro da evolução desta área do conhecimento. O currículo tem por objetivo dotar o 

futuro profissional de conhecimento em áreas técnicas de atuação, bem como uma 

formação ampla nas áreas conexas, contemplando uma abordagem histórica, 

sociológica, política, ambiental e econômica, de modo a permitir uma visão ampla da 

sua realidade de atuação. 

No aspecto ambiental serão abordados na disciplina de Contabilidade 

Ambiental e Social abordagem de conteúdos pertinentes em cumprimento a Lei 

9.795/1999 e Decreto 4.281/2002. 
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Neste sentido, a estrutura curricular do Curso de Ciências Contábeis da 

UFMT viabiliza a qualificação real do contador, entendida como a somatória de 

competências, habilidades, atitudes e diferentes tipos de conhecimentos, oriundos 

de várias fontes. 

No Curso são oferecidas disciplinas de formação básica e instrumental onde 

ocorre a aquisição de conhecimentos de noções básicas de Economia, Estatística, 

Sociologia, Filosofia e Ética, entre outros; disciplinas de formação profissional que 

oferecem uma sustentação teórico-científica para os acadêmicos e as disciplinas 

complementares que agregam mais conhecimento à formação acadêmica do aluno. 

A estrutura curricular foi discutida, definida e aprovada pelo colegiado do curso 

observando as diretrizes curriculares dos cursos de Ciências Contábeis 

estabelecidas pela Resolução nº 10/2004, assim como, as sugestões do Conselho 

Federal de Contabilidade e as peculiaridades regionais em que o curso está 

inserido. 
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MATRIZ CURRICULAR  

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL Pré-req. 
Co-
req. 

1
°N

ú
c

le
o

 –
 F

o
rm

a
ç

ã
o

 B
á

s
ic

a
 

Língua Portuguesa Obrigatória Letras 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Matemática Aplicada Obrigatória Matemática  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Finanças I Obrigatória CIC  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Sociologia  Obrigatória História  32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Comportamento Organizacional Obrigatória Psicologia 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico 
Raciais e Direitos Humanos 

Obrigatória 
História 

32 
- - 

32 2 
- - 

2 Não Não 

Instituições de Direito Público e 
Privado 

Obrigatória 
CIC 

64 
- - 

64 4 
- - 

4 Não Não 

Fundamentos de Administração de 
Empresas 

Obrigatória Administraçã
o  

64 
- - 

64 4 
- - 

4 Não Não 

Fundamentos de Economia Obrigatória Economia  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Textos Empresariais 
Obrigatória 

Letras  
32 

- - 
32 2 

- - 
2 Língua 

Portuguesa 
Não 

Metodologia do Estudo Científico 
Obrigatória Bibliotecono

mia 
32 

- - 
32 2 

- - 
2 Não Não 

Estatística Geral Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Econometria 
Obrigatória Economia 

 

64 
- - 

64 4 
- - 

4 Estatística 
Geral 

Não 

Direito Empresarial 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Instituições de 

Direito Público 
e Privado 

Não 

Direito do Trabalho e Previdenciário Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 
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Direito Tributário Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Finanças II Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

SUBTOTAL: 960 - - 960 60 - - 60 - 

2
° 

N
ú

c
le

o
 –

 F
o

rm
a
ç

ã
o

 P
ro

fi
s

s
io

n
a

li
z
a

n
te

 

Noções Básicas de Contabilidade Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Finanças e Orçamento Público Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Contabilidade Geral I 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Noções 

Básicas de 
Contabilidade 

Não 

Contabilidade Geral II 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contababilidad

e Geral I 
Não 

Contabilidade Empresarial 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contabilidade 

Geral II 
Não 

Ética e Legislação Profissional Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Noções Básicas de Atuária Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Estrutura das Demonstrações 
Contábeis 

Obrigatória CIC 64 
- - 

64 4 
- - 

4 Contabilidade 
Empresarial 

Não 

Contabilidade de Custos 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contabilidade 

Empresarial 
Não 

Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público 

Obrigatória CIC 64 
- - 

64 4 
- - 

4 Finanças e 
Orç.Público 

Não 

Sistemas de Informações Contábeis Obrigatória CIC  32 - - 32 2 - - 2 Cont. Geral II Não 

Teoria Geral da Contabilidade  Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Cont. Geral II Não 

Perícia, Mediação e Arbitragem Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade no Agronegócio 
Obrigatória CIC 32 

- - 
32 2 

- - 
2 Contabilidade 

Geral II 
Não 

Contabilidade Avançada 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Estrut.Dem 

Contábeis  
Não 

Contabilidade Tributária Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Cont. Geral II Não 
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Fundamentos e Normas de Auditoria 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contab. 

Avançada 
Não 

Contabilidade Gerencial Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Cont.Geral I Não 

Contabilidade Internacional Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Cont. Geral I Não 

Práticas Contábeis I 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contab. 

Empresarial 
Não 

Práticas Contábeis II 
Obrigatória CIC 32 

- - 
32 2 

- - 
2 Práticas 

Contábeis I 
Não 

Práticas Contábeis III 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Práticas 

Contábeis II 
Não 

Controladoria 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Cont. 

Avançada 
Não 

Análise das Demonstrações 
Contábeis 

Obrigatória CIC 64 
- - 

64 4 
- - 

4 Estrutura Dem 

Contábeis 

Não 

Análise de Custos 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contabilidade 

de Custos 
Não 

Optativa I Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Optativa II Optativa CIC 64 - - 32 4 - - 4 Não Não 

Optativa III Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

SUBTOTAL: 1568 - - 1568 98 -  98 - 

3
° 

N
ú

c
le

o
 –

 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 T

e
ó

ri
c

o
 

P
rá

ti
c

a
 

Trabalho de Conclusão de Curso  Obrigatória 

CIC 

128 - - 128 8 - - 8 

Técnicas de Proj 
Pesquisa II 

+50% da carga 
horária do curso 

Não 

Atividades Complementares Obrigatória CIC 128 - - 128 8 - - 8 Não Não 

Técnicas de Projeto de Pesquisa I Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Técnicas de Projeto de Pesquisa II 
Obrigatória CIC 32 - - 32 

2 - - 2 
Técnicas de 
Projeto de 

Não 
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Pesquisa I 

Estágio Supervisionado Obrigatória CIC 208 - - 208 13 - - 13 1.280 h Não 

SUBTOTAL: 528 - - 528 33 - - 33 - 

- CARGA TOTAL DO CURSO: 3056 - - 3056 191 - - 191 

ENADE**  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo.  

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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MATRIZ CURRICULAR  

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL 
Pré-
req. 

Co-req. 

Auditoria Aplicada   Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade de Cooperativas Optativa CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Língua Brasileira de Sinais - Libras Optativa Letras  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Elaboração e Análise de Projetos Optativa ECO  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Direito Administrativo Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Noções de Comércio Exterior Optativa ECO  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Mercado de Capitais Optativa ECO  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade Nacional Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade Ambiental e Social  Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Tópicos contemporâneos de Contabilidade Optativa CIC - 12 20 32 - 0.75 1.25 2 Não Não 

Filosofia Optativa HIST  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 
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1.2.10. Proposta de fluxo curricular 

A seguir demonstra-se a proposta de fluxo curricular na sequência de períodos semestrais com seus pré e Co Requisitos 

demonstrados por componente curricular, servindo de sugestão para que o discente possa realizar sua matrícula existindo a 

possibilidade de flexibilização na escolha dos componentes curriculares, respeitados os pré-requisitos, compatibilidade de 

horário e o limite de 32 créditos por semestre. 

 

P
E

R
ÍO

D
O

 FLUXO CURRICULAR  

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos 

OPT/OBR
* 

T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

1
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Língua Portuguesa Obrigatória Letras 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Matemática Aplicada Obrigatória Matemática 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Noções Básicas de Contabilidade Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Instituições de Direito Público e Privado Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Fundamentos de Administração de Empresas Obrigatória ADM  64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

2
° 

S
E M E
S

T
R E
 

Comportamento Organizacional Obrigatória PSICO 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 
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Contabilidade Geral I 
Obrigatória 

CIC 64 - - 64 04 - - 04 
Noções 

Básicasde 
Contabilidade 

Não há 

Direito Empresarial Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 

Instituições 
de Direito 
Público e 
Privado 

Não há 

Textos Empresariais Obrigatória Letras  32 - - 32 02 - - 02 L.Portuguesa Não há 

Sociologia  Obrigatória Historia 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Finanças I Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

3
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Fundamentos de Economia Obrigatória ECO 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Direito do Trabalho e Previdenciário Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Contabilidade Geral II 
Obrigatória 

CIC 
64 

- - 
64 

04 - - 04 
Contabilidade 
Geral I 

Não há 

Estatística Geral Obrigatória Matemática 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico Raciais 
e Direitos Humanos 

Obrigatória 
História 

32 
- - 

32 02 
- - 

02 
Não há 

Não há 

Metodologia do Estudo Científico 
Obrigatória Bibliotecono

mia 
32 

- - 
32 02 

- - 
02 

Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

4
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Direito Tributário Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Ética e Legislação Profissional Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Finanças e Orçamento Público Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Contabilidade Empresarial Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont. Geral II Não há 

Teoria Geral da Contabilidade Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont. Geral II Não há 
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Noções Básicas de Atuária Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Contabilidade no Agronegócio Obrigatória 
 

CIC 
32 - - 32 02 - - 02 Cont. Geral II 

Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

5
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 Estrutura das Demonstrações Contábeis 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contabilidade 
Empresarial 

Não há 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Finanças e 
Orç.Público 

Não há 

Contabilidade Tributária Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont. Geral II Não há 

Contabilidade de Custos 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contabilidade
Empresarial 

Não há 

Práticas Contábeis I 
Obrigatória CIC 

- 64 - 64 - 04 - 04 
Contab. 

Empresarial 
Não há 

SUBTOTAL: 256 64 - 320 16 04 - 20  

6
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Finanças II Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Análise das Demonstrações Contábeis 

Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 

Estrutura 
Dem 

Contábeis 

Não há 

Contabilidade Avançada 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Estrut.Dem 
Contábeis 

Não há 

Análise de Custos 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contabilidade 

de Custos 
Não há 

Práticas Contábeis II 
Obrigatória CIC 

- 32 - 32 - 02 - 02 
Práticas 

Contábeis I 
Não há 

Técnicas de Projeto de Pesquisas I Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

SUBTOTAL: 288 32 - 320 18 02 - 20  

7
° 

S
E

M
E

S
T

R

E
 

Práticas Contábeis III 
Obrigatória 

CIC - 64 - 64 - 04 - 04 
Práticas 

Contábeis II 
Não há 
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Sistemas de Informações Contábeis Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Cont. Geral II Não há 

Perícia, Mediação Arbitragem Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há  Não há 

Econometria 
Obrigatória Economia 64 - - 64 04 - - 04 

Estatística 
Geral 

Não há 

Fundamentos e Normas de Auditoria 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contab. 

Avançada 
Não há 

Técnicas de Projeto de Pesquisa II 
Obrigatória CIC 

- 32 - 32 - 02 - 02 
Tec.Proj.Pes

quisas I Não há 

SUBTOTAL: 224 96 - 320 14 06 - 20  

8
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Contabilidade Internacional Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Cont. Geral I Não há 

Controladoria 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Cont. 

Avançada 
Não há 

Contabilidade Gerencial Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Cont.Geral I Não há 

Optativa I Optativa  Diversos  64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Optativa II Optativa  Diversos 64 - - 64 04 - - 04 Não há  Não há 

Optativa III Optativa  Diversos 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 352 - - 352 22 - - 22  

 Atividades Acadêmicas Complementares Obrigatória  128 - - 128 8 - - 8   

 Estágio Supervisionado Obrigatória  208 - - 208 13 - - 13 1.280h Não há 

 Trabalho de Conclusão de Curso Obrigatória  128 - - 128 8 

- 

- 8 

Tec.Proj.Pes
quisa II +50% 

da carga 
horária do 

curso 

Não há 

CARGA TOTAL DO CURSO: 2864 192 - 3056 179 12 - 191  

ENADE**  
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1.2.11. Metodologia de ensino e aprendizagem 

As Faculdades Brasileiras, por serem instituições formadoras, têm o papel de 

oferecer treinamento pedagógico contínuo e ainda, ferramentas de trabalho que 

distancie a prática de métodos ultrapassados.  

O objetivo dessas instituições deve estar ligado à formação inicial e 

continuada dos profissionais em plena era da informação, em que as exigências 

sociais e os avanços científico-tecnológicos colocam em xeque, práticas 

conservadoras que devem deixar de ser utilizadas.  

As Universidades por sua vez estão transmitindo conhecimento por 

intermédio de materiais já existentes, não incentivando a pesquisa, a criação, a 

inovação nem tão pouco, ensinando os alunos a construir conhecimento.  

Geralmente o professor prepara sua aula, seleciona o conteúdo, procurando 

repassar o mesmo por meio de um livro-texto, quase sempre utilizando somente a 

lousa, sendo desta maneira, o maior responsável pelo aprendizado. Assim o 

estudante é forçado a memorizar regras, definições e procedimentos, sem entender 

a essência dos mesmos.  

Isto se deve à ausência do aprendizado prático e ao modo pelo qual estão 

sendo conduzidos os cursos de Ciências Contábeis na maioria das Universidades.  

Este Projeto Pedagógico ainda coloca em discussão, o despreparo de parte dos 

docentes, que na intenção de transmitir conhecimentos excessivamente teóricos, 

podem estar colocando, os futuros profissionais à mercê do descompasso da 

realidade socioeconômica. 

Assim, essa reformulação buscará por intermédio do desenvolvimento do 

estudo continuado dos docentes do seu quadro a minimização desse estado o qual 

se encontra o processo de ensino aprendizagem de contabilidade. 
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De maneira direta, consideramos que teórico é tudo aquilo que se estabelece 

conceitos sistematizados, raciocinados a partir de alguma prática de objetos de 

estudos científicos. Lopes de Sá (2002, p. 29) em seu livro Teoria da Contabilidade 

expressa: “a teoria é um enriquecimento intelectual de um conhecimento que o 

eleva de simples percepção subjetiva ou prática à generalidade objetiva, 

raciocinada, sistematizada, valorizada. A teorização, em Contabilidade, como era 

natural que fosse seguindo a lógica do conhecimento, iniciou-se pela formulação 

conceptual, valendo-se esta do enriquecimento de milênios de percepções já 

realizadas no campo do exercício profissional”. 

Tratando do assunto “ensino da Contabilidade”, deve-se também ter em 

mente o que é ou não ensino teórico. Digamos então, que ensino teórico é o ensino 

de teorias da área contábil e o ensino prático é aplicação dos ensinamentos teóricos 

através de técnicas de contabilização, análises e estudos da Ciência Contábil. 

O ensino em sala de aula onde é evidenciado pela explanação de Conta T não 

corresponde à prática, pois está distante de nossa atual realidade no mercado e 

também não corresponde à teoria, pois hoje já temos uma Teoria Geral da 

Contabilidade e o simples debitar e creditar, não indicam a realidade das diversas 

concepções científicas da nossa área e também não atingem o exercício 

profissional do Contador contemporâneo. 

Para a melhor compreensão e possibilidade de vivencia prática, são 

propostas aulas de campo e visitas técnicas conforme estabelecido no regulamento 

e protocolo de segurança em conformidade com a Resolução Consepe Nº 117/2014 

contidas no apêndice F. 

Então este projeto propõe que o Curso de Ciências Contábeis da 

UFMT/CUR/ICHS deve passar essa “fase transitória” entre o teórico e o prático para 

a implantação do ensino teórico-prático, onde a Ciência Contábil se coloca 

perfeitamente bem posicionada por se tratar de um conhecimento da área das 

Ciências Sociais Aplicadas.  
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Consideramos teórico-prático o ensino no qual professor de Contabilidade 

expõe o registro das origens e aplicações de recursos via débitos e créditos por 

meio de sistemas contábeis informatizados - integrados ou não - e justifiquem todas 

as razões de cada alteração patrimonial, evidenciando assim a fundamentação de 

todo o processo contábil das organizações. 

Para Siqueira (2004, p.16): “atingir e resgatar a qualidade do ensino visando 

atender as necessidades que o mercado exige dos profissionais de hoje depende, 

da adoção de soluções práticas e concretas de modo a atender às expectativas 

tanto dos alunos, como da sociedade”. 

Para efetivação da integração entre o ensino de contabilidade e o meio 

empresarial é necessária, a conscientização da importância da experiência prática 

na formação profissional contábil, assim o curso de Ciências Contábeis da 

UFMT/CUR/ICHS vê como necessário a criação de programas integrativos para 

benefício do aprendizado desses profissionais.  

Assuntos como Declaração de Pessoa Física, Declaração de Pessoa 

Jurídica, a utilização de Sistemas Contábeis, atrelada a uma situação real com 

documentos, elaboração de LALUR`S (Livro de Apuração do Lucro Real), utilização 

de Jogos de Empresas, apoio ao MEI- Micro Empreendedor Individual, dentre outras 

atividades, serão estudadas teoricamente e aplicadas por intermédio dos 

laboratórios de práticas contábeis existentes na grade proposta, do estágio 

supervisionado e das atividades do Núcleo de Pesquisas Aplicadas do Curso de 

Ciências Contábeis, facilitando aos alunos assimilar a base da profissão, gerando 

muitas vezes, diversas oportunidades de trabalho. 

Dessa forma, a estrutura do curso de contabilidade é principal motivo de 

preocupação para essa reformulação de PPC onde se propõe metodologias para 

favorecerem a aprendizagem, a construção do conhecimento e a profissionalização 

dos alunos.  

Isto pode ser implantado por meio do Aprendizado Ativo, o aluno deixa de ser 

um ser estático para ser atuante, questionador, desafiador, até mesmo das suas 
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próprias limitações. O professor neste tipo de aprendizado, também participa 

ativamente em diálogo constante com seus alunos. Através desse aprendizado, o 

aluno é levado a aprender pela realização de tarefas nas mesmas condições que 

são encontradas na realidade. O Aprendizado Ativo engloba, diversas técnicas de 

Estudos de Casos, Dinâmicas de Grupos, Jogos de Empresas, enfim, outras 

atividades que possam trabalhar as habilidades gerenciais do aluno. (Nesse 

processo o aluno aprende, e em geral, convive com metodologias práticas, o que 

favorece o aprendizado). 

No Aprendizado Passivo, o professor é o detentor do conhecimento; ele é o 

ser pleno em sala de aula. O aluno não percebe, que representa um ser passivo, à 

espera da transmissão desses conhecimentos. Dessa forma o aluno permanece 

inativo, decorando as definições e regras, sem entender o “porquê” desses 

conhecimentos. Esse tipo de aprendizado inviabiliza a participação dos alunos e o 

desenvolvimento do pensamento crítico, tão necessário na profissão contábil. 

(Nesse processo, o professor ensina e em sua maioria, o aluno não possui contato 

com a aprendizagem prática). 

Esta reformulação considera que o ideal é que o aprendizado ativo seja 

implantado desde as primeiras disciplinas do curso, evitando rejeição, visto que, o 

aprendizado passivo, faz com que o aluno, tenha o costume de decorar, copiar, ou 

seja, a falta do estímulo do ser pensante, pode provocar uma não adaptação do 

aprendizado ativo, trazendo assim, consequências para a atuação do profissional no 

mercado de trabalho. 

1.2.12. Ementário 

O ementário do curso está apresentado no APÊNDICE A.  

1.3. Operacionalização do Curso  
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1.3.1. Formas de nivelamento para o ingressante 

O aluno ingressante chega à Faculdade com algumas deficiências em sua 

formação escolar. A instituição, para ajudar o aluno a sanar algumas dessas 

deficiências, oferecerá atividades relacionadas à formação básica para que o aluno 

consiga superar suas dificuldades iniciais e esteja preparado para acompanhar as 

aulas do curso superior que frequenta.  

Objetivo: Oferecer mecanismos pedagógicos que possibilitem resgatar 

aprendizagens dos acadêmicos ingressantes na Instituição, retomando conceitos, 

métodos e procedimentos trabalhados na sua formação básica. 

Metodologia: As atividades de nivelamento poderão ser intensificadas no 

início do semestre e oferecidas sistematicamente no seu decorrer, em horários 

alternativos para atendimento em grandes e pequenos grupos, de acordo com o 

nível de dificuldades apresentadas pelos acadêmicos. 

As turmas de nivelamento deverão ser formadas com um número mínimo de 

25 e máximo de 50 acadêmicos; 

Cada turma de nivelamento deverá ter encontros semanais de 02 horas-aula. 

As atividades serão oferecidas na forma de oficinas, a partir de pesquisa feita com 

os acadêmicos e professores que darão suporte às aprendizagens específicas da 

formação profissional na educação. 

1.3.2 Concepção teórico-metodológica do trabalho acadêmico 

A cada Início de semestre, com amparo nas experiências prévias, o colegiado 

de curso procurará institucionalizar um programa de nivelamento de forma a que 

todo discente, com a urgência necessária, supere o déficit em relação à 

aprendizagem esperada na conclusão da educação básica. O programa de 
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nivelamento contemplará, especialmente, as áreas de matemática e comunicação e 

expressão. 

Quanto ao efetivo trabalho acadêmico, realizado por um mínimo de 100 dias 

letivos, a cada semestre, de forma a cumprir em cada disciplina a carga horária 

prevista, será realizado de forma presencial, admitida, com a aprovação semestral 

do Colegiado de Curso, a proposta para a oferta de disciplina, no todo ou em parte 

com suporte da plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – 

disponibilizada pela STI/CAE. 

Entre as formas de apoio ao trabalho presencial, o colegiado de curso 

incentivará todos os docentes a utilizarem a plataforma AVA como repositório de 

material didático organizado pelo próprio docente, quer com textos da própria 

autoria ou de terceiros. O ambiente virtual de aprendizagem poderá, evidentemente, 

além do material didático, conter roteiros de atividades de aprendizagem. O 

ambiente virtual de aprendizagem será acessado pelo discente, de acordo com as 

disciplinas em que estiver matriculado. Na sua globalidade, será acessado por todos 

os docentes, como forma de interlocução pedagógica e como estratégia para 

fomentar a trans/interdisciplinaridade.  

A coordenação do curso promoverá, com a frequência apropriada, reuniões 

específicas de docentes do núcleo de formação profissionalizante/específica com os 

docentes do núcleo de formação básica com o intuito de promover a 

“interdisciplinaridade vertical”, compreendida, entre outras coisas, como vinculação 

explícita das disciplinas do núcleo básico com as disciplinas do núcleo básico com 

as disciplinas do núcleo básico com as disciplinas do núcleo 

profissionalizante/específico. A título de exemplo, uma das estratégias deste 

procedimento é a customização, nesse grupo de docentes, de exemplos e 

exercícios das disciplinas básicas, aplicados ao campo de estudo das disciplinas 

profissionalizantes e específicas.  
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Essa mesma intencionalidade norteará o encontro de docentes das 

disciplinas do núcleo de estudos de estudos de formação complementar com 

docentes de disciplinas do núcleo de estudos de profissionalizante/específica. 

A pesquisa é uma fonte relevante de desafios intelectuais e, 

consequentemente uma eficaz estratégia de aprendizagem. Como decorrência, os 

docentes serão incentivados, pela coordenação e colegiado de curso, a incluir 

alunos em suas pesquisas, de forma a criar grupos de pesquisas e estudos. Das 

pesquisas e estudos poderão resultar comunicações – na forma de pôster, 

comunicação oral, etc. – a serem apresentados na Semana de Ciências Contábeis 

do Câmpus Universitário de Rondonópolis/CUR – de periodicidade anual, planejada 

por coordenadores e representantes discentes de todos os semestres dos cursos 

Matutino e Noturno. 

O colegiado de curso buscará criar um programa de extensão através do 

núcleo de pesquisa, de forma a superar atividades isoladas de extensão dos 

conhecimentos e a comunidade na extensão de serviços. 

Quanto ao estágio curricular supervisionado e atividades complementares, 

por suas especificidades, são temas dos tópicos seguintes. 

1.3.3 Estágio Curricular Supervisionado 

 O Estágio Supervisionado visa a articulação da teoria com a prática, onde 

permite refletir, sistematizar e testar os conhecimentos teóricos  e instrumentais 

discutidos durante  o curso, aprofundando os conhecimentos e habilidades em 

áreas de interesse do acadêmico, com a possibilidade de interferir no processo de 

resolução de problemas organizacionais, observando-se as determinações da Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008. No Estágio Curricular Supervisionado os 

acadêmicos, obrigatoriamente, desenvolverão atividades teóricas e práticas 

pertinentes a entidades do Setor Privado ou Público, ressaltando-se que as 

atividades poderão ser desenvolvidas no laboratório próprio do curso de Ciências 
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Contábeis, do ICHS/CUR/UFMT e/ou no Ambiente Real de Trabalho, respeitando-se 

as diretrizes constantes do Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado, 

constante neste Projeto Pedagógico do Curso. 

1.3.4 Práticas como atividades acadêmicas 

As práticas estão inseridas nas disciplinas como atividades acadêmicas 

didático-pedagógicas de fixação e aperfeiçoamento dos conhecimentos ministrados 

em aula. As práticas podem ser ofertadas aos discentes como atividades de 

projetos de extensão ou de pesquisa visando propiciar ao discente a oportunidade 

de criar uma vivência social e acadêmica de trabalhos em equipes participando de 

forma colaborativa para a construção do conhecimento.  

Nos componentes curriculares do curso de Ciências Contábeis estão 

presentes as práticas de laboratório para a execução de atividades de Folha de 

Pagamento, escrita fiscal e elaboração de demonstrações financeiras, em especial 

das Atividades Complementares são caracterizadas por compreenderem atividades 

de laboratório e de campo, que em Ciências Contábeis se referem a visitas técnicas 

às empresas da área. 

1.3.5 Atividades complementares 

As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e complementadores do perfil do egresso. Possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 

adquiridos fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 
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As atividades complementares são consideradas aquelas que propiciem 

acréscimos ou aplicação de conhecimentos teórico-práticos, desde que 

comprovados e aceitos pelo Colegiado de Curso de Ciências Contábeis, do 

ICHS/CUR/UFMT. Dentre essas atividades se podem destacar as desenvolvidas: no 

campo técnico do cotidiano de escritórios de contabilidade ou de empresas, tais 

como: legislação trabalhista aplicada: admissão, demissão, elaboração de folhas de 

pagamento, rescisões de contratos; legislação estadual e municipal aplicada ao 

ICMS e ISQN, registro nos livros fiscais, declarações obrigatórias, cálculos de 

impostos e recolhimento; legislação federal aplicada às declarações obrigatórias 

para a receita federal, Imposto de Renda, Imposto sobre Produtos Industrializados e 

outros tributos e contribuições na participação, com apresentação de trabalhos, em 

eventos relacionados à pesquisa; 

Na participação em eventos da área contábil e áreas afins; nas visitas 

técnicas às empresas, com a participação de professor (es), desde que aprovadas 

pelo Colegiado de Curso e com emissão de atestado pela Coordenação do curso; 

Na efetiva participação em atividades de responsabilidade social, 

preferencialmente com a aplicação de conhecimentos das áreas da contabilidade. 

Apesar de serem componentes curriculares enriquecedores e implementadores do 

próprio perfil do egresso, as atividades acontecem sob o acompanhamento e 

registro sistemático institucional. 

A realização de tais atividades será incentivada por meio de programa regular 

de oferta elaborado anualmente pelo Departamento de Ciências Contábeis, do 

ICHS/CUR/UFMT e deverá basear-se no Regulamento de Atividades 

Complementares do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato 

Grosso, Câmpus Universitário de Rondonópolis. 

É bom salientar que as horas referentes às Atividades Complementares são 

como pontos a serem obtidos pelo discente. As horas absolutas desenvolvidas 

pelos discentes em cursos adicionais e em projetos, bem como a própria produção 

técnico-científica, são convertidas em horas equivalentes (funcionando como fatores 
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de redução, na maioria dos casos). Além disso, para cada tipo de atividade 

complementar prevista, o regulamento prevê um teto de horas. 

O objetivo evidente de tal limitação é que o discente cumpra a carga total de 

Atividades Complementares da forma mais variada possível e não somente com um 

ou dois tipos de atividades. O regulamento próprio, conforme Apêndice C, além de 

apresentar o regulamento das Atividades Complementares, mostra os 

procedimentos práticos para requerimento, aprovação e registro destas atividades 

nos históricos escolares. 

1.3.6  Relação com a pós-graduação 

Após a conclusão do curso, são oferecidos cursos de pós-graduação, hoje 

são dois Lato Sensu: MBA Controladoria e Finanças e MBA Planejamento Tributário 

e Contábil e a médio prazo após o doutoramento dos professores do quadro deseja-

se implantar a pós em Stricto Sensu, bem como manter banco de dados onde 

nossos egressos possam registrar sua trajetória e, pretende-se ainda realizar 

encontros anuais com os egressos, com palestras e debates temáticos, com a 

participação passiva e ativa. 

1.3.7  Iniciação à pesquisa científica e programas de extensão 

O programa de extensão universitária da UFMT tem ênfase na  inclusão 

social, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a 

institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais de Ensino 

Superior tendo como objetivos dotar as Instituições Federais de melhores condições 

de gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para fins prioritários; apoiar 

no desenvolvimento de programas e projetos de extensão; potencializar e ampliar 

os patamares de qualidade das ações propostas; estimular o desenvolvimento 

social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação profissional pautada 
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na cidadania e na função social da educação superior; contribuir para  a melhoria da 

qualidade da educação brasileira. 

A disciplina de Metodologia do Estudo Científico visa encorajar os estudantes 

do curso de Ciências Contábeis a participarem de projetos de extensão e pesquisa, 

razão pela qual a ementa do componente curricular propõe a realização da interface 

pesquisa e extensão e, simultaneamente, objetiva aproximar estudantes, já no 

primeiro semestre, de desafios que as realidades natural e social propõe mãos 

profissionais de contabilidade. 

1.3.8 Trabalho de conclusão de curso 

No APÊNDICE D do presente projeto pedagógico consta o regulamento do 

componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso”. Tem-se a carga horária 

de 128 horas existindo a necessidade de um professor orientador para cada 

discente, onde se recomenda uma carga horaria mínima de 10 horas de orientação 

por semestre, correspondendo para ambos, professores e discentes 2 h por 

semana. 

O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolver no estudante 

as habilidades de investigação e desenvolvimento de um trabalho de caráter de 

iniciação científica. Além das habilidades de pesquisa, desenvolve a escrita e 

apresentação oral, complementando sua formação e propiciando subsídios 

importantes aos que desejam seguir seus estudos em nível de pós-graduação. O 

Trabalho de Conclusão de Curso é reconhecidamente de grande importância para o 

currículo do curso, devendo assim, ser permanentemente monitorado e avaliado 

pelo Colegiado de Curso. 

1.3.9 Avaliação do ensino e da aprendizagem 
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Avaliação Diagnostica: busca demonstrar o estado atual de um fenômeno 

para possibilitar um “tratamento” futuro vê o acadêmico enquanto produtor quer 

conhecer suas aptidões, interesses, capacidades e competências enquanto pré-

requisitos para trabalhos futuros. Tem como objetivo orientar, explorar, identificar, 

adaptar e predizer. A avaliação diagnóstica pode ser realizada através de tarefas de 

sondagens, pré-testes, questionários, observações, tanto em relação aos calouros 

por iniciativa do colegiado e coordenação de curso – quanto em relação aos 

discentes, em cada disciplina – por iniciativa do docente da disciplina.  

Avaliação Formativa: tem como meta comprovar se as atividades que estão 

sendo desenvolvidas estão de acordo com o planejado, documentando como estão 

ocorrendo, apontando sucesso se fracassos, identificando áreas problemáticas e 

fazendo recomendações. Vê o discente em processo de produção. A avaliação 

formativa pode ser realizada através de pareceres escritos ou orais do professor 

sobre seminários, artigos, etc. desenvolvidos pelos discentes. Ocorre, sobretudo, 

por iniciativa do docente da disciplina.  

Avaliação Somativa: não enfoca processos e sim resultados, vendo o 

discente enquanto produto final. Busca observar comportamentos globais, 

socialmente significativos, e determinar conhecimentos adquiridos. A avaliação 

somativa pode ser realizada através de testes e provas e outros instrumentos de 

avaliação. Ocorre por exigência institucional e é, usualmente, realizada pelo 

professor da disciplina, admitindo-se avaliações normativas externas, como o 

ENADE. 

A Resolução CONSEPE n. º 27, de 01 de março de 1999 regulamenta o 

processo de avaliação da aprendizagem na UFMT e estabelece que: 

Artigo 4º. Os resultados das avaliações realizadas durante o 
período letivo deverão ser sistematicamente registrados pelo 
professor, de forma a permitir o acompanhamento do 
desempenho do aluno, bem como a orientação de sua 
aprendizagem. 

Artigo 5º. Além das avaliações de que trata o Artigo 4º, poderá 
ser realizada uma prova final, após os cem dias letivos, 



 

56 

 

prevista nos Planos de Ensino, cujo resultado deverá ser 
apresentado ao aluno pelo professor. 

1.3.10 As TICs no processo de ensino-aprendizagem 

O ambiente Virtual de Aprendizagem apoio ao ensino presencial (plataforma 

Moodle) é um sistema formado por soluções integradas de gerenciamento de 

conteúdo e aprendizagem online, que proporciona a interação entre discentes e 

docentes. Por meio desta, serão disponibilizados aos discentes: textos, vídeo aulas 

e questionários que deverão ser desenvolvidos no decorrer do semestre. Por meio 

dos questionários, os discentes acompanham e avaliam o seu progresso no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O Moodle conta com as principais funcionalidades disponíveis nos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem. É composto por ferramentas de avaliação, comunicação, 

disponibilização de conteúdo, administração e organização.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, o discente tem acesso ao 

material pedagógico disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação 

que permite o diálogo entre os discentes e o professor da disciplina através de 

mensagens. 

A estrutura de Tecnologia da Informação será composta por um laboratório 

de Informática, com acesso à Internet. 

1.3.11 Apoio ao discente 

Conforme o Art. 26, parágrafo 1º da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, o acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, 

esforços, perseverança e determinação mostradas pelos que a buscam. 



 

57 

 

A Educação Superior deve ser oferecida em qualquer idade e para quaisquer 

pessoas, com base nas competências adquiridas anteriormente. Uma vez que 

contemple a importância, na missão da UFMT, da formação de cidadãos éticos e 

profissionais competentes para o contexto atual, e lógico que se passe a pensar em 

termos de acesso e permanência dos egressos da educação básica na Instituição. 

A igualdade de acesso, pois, não admite qualquer discriminação em termos 

de raça, sexo, idioma, religião, ou de condições sociais e de deficiências físicas. Por 

outro lado, além do acesso é preciso pensar na permanência dos discentes. Para 

tanto entra em pauta o desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem 

as variáveis que interferem nas condições de permanência.  

A democratização da permanência, a integração, a participação e o apoio 

devido aos discentes nos remetem aos seguintes objetivos: 

 Identificar e minimizar as lacunas que os discentes trazem de sua 

formação anterior, promovendo mecanismos de nivelamento e 

oferecendo condições para aprendizagens significativas na Educação 

Superior; 

 Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica ou 

psicopedagógico que interfiram na aprendizagem; 

 Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos 

discentes, através do estímulo à canalização desse diferencial em 

monitorias de ensino ou encaminhamento para as bolsas acadêmicas 

do encaminhamento para as bolsas acadêmicas da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil - PRAE; 

 Encontrar alternativas para os problemas de ordem financeira que 

impossibilitam, muitas vezes, a permanência nos cursos que lograram 

obter acesso (Programas Bolsa Permanência); 

 Oferecer um acolhimento especial aos discentes novos, ingressantes 

por processo seletivo ou por transferência viabilizando sua integração 

ao meio universitário; 



 

58 

 

 Incluir os discentes com necessidades educacionais especiais 

advindas de deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações 

especificas (Programa Pró-inclusão);  

 Enfatizar a representação estudantil (Diretório Central de Estudantes 

(DCE), Diretórios Acadêmicos (Das), Discentes –Representantes de 

Turmas) como forma de participação dos discentes na gestão 

institucional, através da ação dos Fóruns de Representação Estudantil 

(FORES) dos Cursos (serão implementados na plataforma Moodle); 

 Apoiar aos discentes concluintes de cursos de graduação na 

elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e orientá-

los nos preparativos para a solenidade de colação de grau. 

Quanto à acessibilidade e inclusão social, o objetivo do curso é garantir um 

sistema educacional inclusivo. Em relação a proteção dos direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista, conforme disposto na Lei 1.2764, de 27 de dezembro 

de 2012, ressalta-se que O Decreto Federal nº7.611 delega como função do Estado 

a garantia de um sistema inclusivo e igualitário em todos os níveis. A quantidade de 

alunos com esse transtorno que tem acesso ao curso superior ainda é pequena. 

Caso ocorra no curso de Ciências Contábeis é previsto uma modificação e 

adaptação de espaços e metodologias de ensino. 

A existência de uma política de inclusão das pessoas com deficiência faz 

parte da própria missão da Universidade Federal de Mato Grosso, que é a de 

promover a formação integral da pessoa humana e sua capacitação ao exercício 

profissional, incentivando o aprendizado contínuo e a atuação solidária. Essa 

política alinha-se a um dos objetivos do mapa estratégico do ICHS- Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais da qual o Curso faz parte, que é o de promover práticas 

de responsabilidade social e cidadania. 

O ICHS considera importante incluir todas as ações para atendimento das 

pessoas com deficiência no âmbito das políticas de inclusão social, que são foco 

das políticas da universidade em suas atividades acadêmicas e administrativas. A 

iniciativa também é justificada pelo atendimento à Lei 10.098/2000 e aos decretos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
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5.296, de 02/12/2004, 6.949 de 25/08/2009, 7.611 de 17/11/2011 e portaria 3284, de 

07 de novembro de 2003, que dispõem sobre a política nacional para integração 

(acesso) da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Assim sendo, o ICHS é 

servido de amplas calçadas, possuindo rampas acessíveis às pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, na parte externa, próximas às entradas 

dos prédios. No estacionamento de uso público, foram reservadas vagas próximas 

dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos 

que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção 

permanente. Todos os sanitários que foram construídos e aqueles já existentes no 

prédio, foram adaptados para permitir o uso por pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  
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II – CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO  

 

2.1 Corpo docente  

 

Quadro de relação dos docentes com as suas características funcionais 

 

 

DOCENTE 

 

ADMISSÃO 

 

SITUAÇÃO 

REGIME DE 

TRABALHO 

 

NÍVEL 

 

DISCIPLINAS 

 

TITULAÇÃO 

Adelina Neres de Souza 
Campos 

20/09/96 Permanente 40h DE Auxiliar  Afastada por licença 
médica.  

Licenciatura em Pedagogia: 24/07/82; 

Bacharel em Direito: 26/01/90; 

Especialista em Direito Processo Civil: 08/09/97; 

Ademilson Reis da Silva 29/01/2013 Permanente 40h DE Auxiliar Estágio Supervisionado 

Práticas Contábeis II 

Finanças I 

Especialização em Gestão Fiscal e Tributária: 
17/05/2002 

Aloísio Rodrigues da Silva 01/03/85 Permanente 40h DE Assistente Ética e Legislação Bacharel. Em Ciências Contábeis: 24/07/82; 
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Profissional 

Auditoria Aplicada 

Fundamentos e Normas de 
Auditoria 

Mestre em Ciências Contábeis: 04/07/90 

 

Anderson Santos da Silva 06/04/2011 Permanente 40h Auxiliar Finanças e Orçamento 
Público 

Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público 

Contabilidade Nacional 

Bacharel em Ciências Contábeis: 06/ 03/ 08 

Especialista 

Aguinaldo Rocha Gomes 20/01/95 Permanente 40h DE Assistente Afastado para o doutorado Bacharel em Ciências Contábeis: 03/04/93; 

Mestre Controladoria e Ciências Atuariais: 
20/08/01; 

Benjamim Cristóbal Mardine 

Acuña 

01/09/98 Permanente 40h DE Assistente Contabilidade Geral I 

Contabilidade Geral II 

Contabilidade Empresarial 

Estrutura das 
Demonstrações Contábeis 

Práticas Contábeis III 

Bacharel Em Ciências Contábeis:04/08/95; 

Especialista em Contabilidade: 31/08/01 

Mestre em Gestão do Conhecimento e TI - 
28/10/02 

Cesar Schmidt Gonçalves 01/10/92 Permanente 40h DE Assistente Afastado para o doutorado Bacharel em Ciências Contábeis:10/04/82. 

Especialista em Didática Geral: 30/07/91. 

Mestrado em Contabilidade e Controladoria 
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29/10/03. 

Cleiva Schaurich Mativi 26/05/2014 Permanente 40h DE Assistente Noções Básicas de Atuária 

Contabilidade no 
Agronegócio 

Contabilidade Avançada 

Contabilidade de 
Cooperativas  

Bacharel em Ciências Contábeis: 26/01/2001. 

Especialista em Contabilidade Gerencial:  

Mestre em Contabilidade: 13/12/2007 

Ernani Plumer Santos Pinto 10/11/2015 Substituto 40h Auxiliar Sistemas de Informações 
Contábeis 

Finanças I 

Bacharel Ciências Contábeis 

Especialista Finanças e Controladoria 

Florentino Gonçalves Senise 01/04/91 Permanente 40h  Auxiliar Contabilidade Tributária  

Contabilidade Gerencial  

Direito Tributário  

Bacharel em Ciências Contábeis: 18/ 09/ 87 

Bacharel em Direito: 13/ 02/ 98 

Especialista em Metodologia Ensino Superior: 
23/ 01/88 

Especialista em Contabilidade: 16/08/01 

Mestre em Contabilidade e Controladoria: 
17/05/05 

Josemar Ribeiro de Oliveira 09/01/09 Permanente 40h DE Assistente Práticas Contábeis I 

Teoria Econômica 

Controladoria 

Bacharel em Ciências Contábeis: 15/05/92  

Especialista em Teoria Econômica: 12/10/1998  

Mestre em Contabilidade e Controladoria: 
18/11/2003 
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José Ribeiro Viana Filho 01/10/92 Permanente 40h DE Adjunto II Noções Básicas de 
Contabilidade  

Contabilidade de Custos 

Contabilidade Geral I 

Análise de Custos 

Bacharel em Ciências Contábeis: 15/01/88 

Especialista em Gestão de Custos Hospitalares: 
03/04/01 

Mestre em Ciências Contábeis: 24/10/01 

João Bosco Arbués Carneiro 

Junior 

09/01/09 Permanente 40h DE Assistente Finanças II 

Contabilidade de 
Cooperativas 

Análise das 
Demonstrações 
Contábeis 

 

Bacharel em Ciências Contábeis: 23/03/01 

Especialista em Contabilidade: 27/08/03 

Mestre em Ciências Contábeis: 16/12/06 

Luiz Antônio Silvio Pereira 01/10/92 Permanente 40h DE Assistente Perícia, Mediação e 
Arbitragem. 

Contabilidade Internacional 

Direito.  

Administração, Economia e 
Projetos.  

Bacharel em Ciências Contábeis: 21/12/84 

Especialista: Auditoria e Perícia Contábil: 
29/04/04 

Marcílio da Silva Tomaz 26/12/89 Permanente 20h Assistente Direito do Trabalho e 
Previdenciário  

Direito Administrativo. 

Finanças e Orçamento 

Bacharel em Ciências Contábeis: 01/08/81 

Especialista em Metodologia do Ensino Superior 
10/09/86 

Mestre em Direito das Relações Econômicas: 
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Público. 31/03/06 

Rosa Beatriz de Araújo 29/01/2013 Permanente 40 h/DE Assistente Teoria Geral da 
Contabilidade; 

Noções Básicas de 
Contabilidade 

Perícia Contábil 

Contabilidade Geral I 

Contabilidade Geral II 

Contabilidade Ambiental e 
Social  

Especialização em Gestão Empresarial 2003 

Especialização em Metodologia do Ensino 
Superior 2008 

Especialização Tecnologia e Educação a 
distância 2010 

Sofia Ines Niveiros 28/09/05 Permanente 40h/DE Associada Tópicos Contemporâneos 
de Contabilidade; 

Técnicas de Projeto de 
Pesquisa I 

Técnicas de Projeto de 
Pesquisa II 

Trabalho de Conclusão de 
Curso 

Bacharel em Ciências Contábeis: 23/01/93 

Mestre em Engenharia de Produção: 24/08/98 

Doutora em Engenharia de Produção: 01/04/04 

Milton Euzébio Amâncio 16/03/09 Substituto 40h Auxiliar Contabilidade Internacional; 

Finanças e Orçamento 
Público; 

Contabilidade Ambiental e 
Social 

Bacharel em Ciências Contábeis: 28/ 03/ 08 

Especialista em Didática do Ensino Superior 
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Contabilidade Geral I 

Ramon Luiz Arenhardt  12/03/2012 Permanente 40h/DE Assistente Contabilidade  Geral I  Bacharel em Ciências Contábeis 

Mestre em Educação 

Francisco Mafra Filho 05/07/2006 Permanente 40 h Associado 1 Direito Empresarial 

Tópicos de Direito 

Instituições de Direito 
Público e Privado  

Bacharel em Direito 

Doutor em Direito Administrativo (UFMG) 

Sarah Caroline de Deus 

Pereira  

15/12/2015 Temporária 40h Assistente Direito Administrativo 

Noções de Direito 

Direito do Trabalho 

Mestre em Teoria Geral do Direito e do Estado 

Especialista em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho 

Bacharel em Direito 

2.1.1 Quadro Descritivo 

 

 

Componente 

Curricular 

Área de formação requerida 
para ministrar o componente 

curricular 
Docente Responsável Titulação 

Regime de 
Trabalho 

Unidade 
acadêmica de 

origem 

1 Língua Portuguesa Licenciatura em Letras Everaldo Lima de Araújo Mestre 40h DE Letras 

2 Matemática Aplicada Licenciatura em Matemática Roberto Freitas Torma Especialista 40h DE MAT 
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3 Noções Básicas de Contabilidade Bacharel em Ciências Contábeis 

José Ribeiro Viana Filho 

 

Rosa Beatriz de Araújo 

Mestre 

 

Especialista 

40h DE CIC 

4 
Instituições de Direito Público e 
Privado 

Bacharel em Direito Francisco Mafra Filho 
Mestre 

Mestre 

40h DE 

40h 

CIC 

CIC 

5 Sociologia  Licenciado em História 
Beatriz dos Santos de Oliveira 
Feitosa  

Mestre 40h DE HIST 

6 Metodologia do Estudo Científico Licenciado em Biblioteconomia Joel Martins Luz Mestre 40h DE Biblioteconomia 

7 Comportamento Organizacional Bacharel em Psicologia Alcindo Jose Rosa Doutor 40h DE PSICO 

8 Contabilidade Geral I Bacharel em Ciências Contábeis 
Benjamim Cristóbal Mardine 
Acunã 

Mestre 40h DE CIC 

9 Direito Empresarial  Bacharel em Direito Francisco Mafra Filho Mestre 40h DE CIC 

10 Filosofia  Licenciado em História Plinio Jose Feix Doutor 40h DE HIST 

11 Estatística Geral Bacharel em Matemática Roberto Freitas Torma Doutor 40 h DE MAT 

12 Fundamentos de Economia Bacharel em Economia Leandro Pessoa de Lucena Doutor 40h DE ECO 

13 
Direito do Trabalho e 
Previdenciário 

Bacharel em Direito Marcilio da Silva Tomaz Mestre 20h CIC 

14 Contabilidade Geral II Bacharel em Ciências Contábeis Rosa Beatriz de Araújo Especialista 40h DE CIC 

15 Finanças I Bacharel em Ciências Contábeis Ademilson Reis da Silva  Especialista 40h DE CIC 

16 
Fundamentos de Administração 
de Empresas 

Bacharel em Administração Neide Aparecida Santos da Silva Mestre 40h DE ADM  
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17 Direito Tributário Bacharel em Direito Florentino Gonçalves Senise Mestre 40h DE CIC 

18 Ética e Legislação Profissional Bacharel em Ciências Contábeis Aloisio Rodrigues da Silva Mestre 40h DE CIC 

19 Finanças e Orçamento Público Bacharel em Ciências Contábeis 

Anderson Santos da Silva 

Marcílio da Silva Tomaz 

Milton Euzébio Amâncio 

Especialista  

Mestre 

Especialista 

40h DE CIC 

20 Contabilidade Empresarial Bacharel em Ciências Contábeis 
Benjamim Cristóbal Mardine 
Acunã 

Mestre 40h DE CIC 

21 Teoria Geral da Contabilidade Bacharel em Ciências Contábeis Rosa Beatriz de Araújo Especialista 40h DE CIC 

22 Contabilidade no Agronegócio Bacharel em Ciências Contábeis Cleiva Schaurich Mativi Mestre 40h DE CIC 

23 
Estrutura das Demonstrações 
Contábeis 

Bacharel em Ciências Contábeis 
Benjamim Cristobal Mardine 
Acuna 

Mestre 40h DE CIC 

24  
Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público 

Bacharel em Ciências Contábeis Anderson Santos da Silva Especialista 40h DE CIC 

25 Contabilidade Tributária Bacharel em Ciências Contábeis Florentino Gonçalves Senise Mestre 40h DE CIC 

26 Contabilidade de Custos Bacharel em Ciências Contábeis José Ribeiro Viana Filho Mestre 40h DE CIC 

27 
Práticas Contábeis I 
(Departamento Pessoal) 

Bacharel em Ciências Contábeis Josemar Ribeiro de Oliveira Mestre 40h DE CIC 

28 Finanças II Bacharel em Ciências Contábeis 
João Bosco Arbués Carneiro 
Junior 

Mestre 40h DE CIC 

29 Econometria Bacharel em Economia Leandro Pessoa de Lucena Doutor 40h DE ECO 

30 Contabilidade Avançada Bacharel em Ciências Contábeis Cleiva Schaurich Mativi Mestre 40h DE CIC 
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31 Análise de Custos Bacharel em Ciências Contábeis José Ribeiro  Viana Filho Mestre 40h DE CIC 

32 
Práticas Contábeis II (Escrita 
Fiscal) 

Bacharel em Ciências Contábeis Ademilson Reis da Silva Especialista 40h DE CIC 

33 Técnicas de Projeto de Pesquisa I Bacharel em Ciências Contábeis Sofia Ines Niveiros Doutora 40h DE CIC 

34 Técnicas de Projeto de Pesquisa II Bacharel em Ciências Contábeis Sofia Ines Niveiros Doutora 40h DE CIC 

35  
Práticas Contábeis III 
(Contabilização Societária) 

Bacharel em Ciências Contábeis 
Benjamim Cristobal Mardine 
Acuna 

Mestre 40h DE CIC 

36 
Sistemas de Informações 
contábeis 

Bacharel em Ciências Contábeis Ernani Plumer Santos Pinto Especialista 40h  CIC 

37 Perícia, Mediação e Arbitragem Bacharel em Ciências Contábeis Luiz Antonio Silvio Pereira Mestre 40h DE  CIC 

38  
Análise das Demonstrações 
Contábeis 

Bacharel em Ciências Contábeis 
João Bosco Arbués Carneiro 
Junior 

Mestre 40h DE CIC 

39 
Fundamentos e Normas de 
Auditoria 

Bacharel em Ciências Contábeis Aloisio Rodrigues da Silva Mestre 40h DE CIC 

40 Noções Básicas de Atuária Bacharel em Ciências Contábeis Cleiva Schaurich Mativi Mestre 40h DE CIC 

41 Controladoria Bacharel em Ciências Contábeis Josemar Ribeiro de Oliveira Mestre 40h DE CIC 

42 Contabilidade Gerencial Bacharel em Ciências Contábeis Florentino Gonçalves Senise Mestre 40h DE CIC 

43 

Gênero, Diversidade, Relações 
Étnico Raciais e Direitos 
Humanos 

Licenciado em História Plinio Jose Feix Doutor 40h DE HIST 

44 Textos Empresariais Licenciatura em Letras Everaldo Lima de Araújo Mestre 40h DE Letras 
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45 Estágio Supervisionado Bacharel em Ciências Contábeis Ademilson Reis da Silva Especialista 40h DE CIC 

46 

Tópicos Contemporâneos de 
Contabilidade Bacharel em Ciências Contábeis Sofia Ines Niveiros Doutora 40h DE CIC 

47 
Contabilidade Internacional 

Bacharel em Ciências Contábeis Luiz Antonio Silvio Pereira Mestre 40h DE  CIC 

48 
Trabalho de Conclusão de Curso 

Bacharel em Ciências Contábeis Sofia Ines Niveiros Doutora 40h DE CIC 

49 
Auditoria Aplicada 

Bacharel em Ciências Contábeis Aloisio Rodrigues da Silva Mestre 40h DE CIC 

50 
Contabilidade de Cooperativas 

Bacharel em Ciências Contábeis Cleiva Schaurich Mativi Mestre 40h DE CIC 

51 
Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Licenciatura em Letras Everaldo Lima de Araújo Mestre 40h DE Letras 

52 
Elaboração e Análise de Projetos 

Bacharel em Economia Leandro Pessoa de Lucena Doutor 40h DE ECO 

53 
Direito Administrativo 

Bacharel em Direito Marcilio da Silva Tomaz Mestre 20h CIC 

54 
Noções de Comércio Exterior 

Bacharel em Economia Leandro Pessoa de Lucena Doutor 40h DE ECO 

55 
Mercado de Capitais 

Bacharel em Ciências Econômicas Fábio Nobuo Doutor 40h DE ECO 

56 
Contabilidade Nacional 

Bacharel em Ciências Contábeis Anderson Santos da Silva Especialista  40h DE CIC 

57 
Contabilidade Ambiental e Social 

Bacharel em Ciências Contábeis Rosa Beatriz de Araújo Especialista 40h DE CIC 
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2.1.2 Plano de qualificação docente 

Qualificação 

Nível institucional 

No intuito de possibilitar o cumprimento de objetivos estabelecidos pela e 

para a UFMT, que, em resumo, visam à promoção da melhoria das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, a Universidade Federal Mato Grosso tem procurado 

investir na qualificação do corpo docente e do técnico-administrativo, liberando 

periodicamente profissionais do quadro efetivo para a capacitação, em nível de pós-

graduação, lato e stricto-sensu. 

Anualmente, é feito um plano de capacitação. Cada Departamento 

encaminha à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), um formulário, informando 

as áreas em que pretendem capacitar docentes e indicando os nomes daqueles que 

deverão afastar-se das atividades, para qualificação. Dessa forma, juntando-se os 

formulários de cada Departamento, é feito o Plano Anual de Capacitação da UFMT. 

O Departamento de Ciências Contábeis tem como objetivo capacitar o seu 

corpo docente e técnico para melhorar a qualidade do ensino e formação de nossos 

discentes. As metas estão ocorrendo em processo aquém do desejado devido ao 

número reduzido de professores para atender as necessidades do curso. 

A forma adotada para liberação do docente para capacitação em mestrado ou 

doutorado é decidido em Colegiado de Departamento, com prioridade aos docentes 

que tem mais tempo de dedicação ao curso, formando uma sequência de ordem 

cronológica, aprovada pelo Colegiado e registrado em ata. O candidato deverá 

atender aos requisitos exigidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) e o 

processo deverá ser aprovado pelo Colegiado de Departamento e pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa da UFMT.  

À medida em que cada docente retorna da capacitação, será liberado o 

próximo conforme registro em ata. 
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O Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis, instância imediatamente superior aos Departamentos, é responsável 

pela análise e homologação das propostas de saída para capacitação e dos 

relatórios semestrais apresentados. Enquanto tal costuma apoiar as decisões dos 

Departamentos, contribuindo com o incentivo à busca de qualificação profissional. 

A política de carreira e remuneração é orientada pela Lei 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e por leis 

complementares editadas posteriormente àquela data. 

2.2.     Corpo Técnico-administrativo 

O corpo técnico administrativo do Curso de Ciências Contábeis é composto 

por um único servidor cuja área de atuação é a secretaria do curso e do 

departamento, sendo o mesmo bacharel em Ciências Contábeis  com 

especialização em Contabilidade Pública, com seu regime de trabalho com 40 

horas. 

SERVIDOR SITUAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Adilson de Souza Mattos Permanente 40 h  

2.2.1.            Plano de capacitação    

O Plano de Capacitação dos Técnicos será elaborado anualmente pelos 

técnicos em conjunto com a Coordenação de Desenvolvimento Humano/PROAD, 

atendendo às demandas da Pró-Reitoria e da Direção do Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais do Câmpus Universitário de Rondonópolis – MT, tomando-se 
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como exemplo a Resolução nº 06, Consuni de 26 de março de 2014.
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III - INFRAESTRUTURA 

3.1 Salas de aula e de apoio 

3.1.1           Salas de trabalho para professor em tempo integral 

São 5 (cinco) salas para os professores em tempo integral, medindo 2,5m x 

3,7m. Estão situadas ao lado do Anfiteatro e possuem um corredor de acesso de 40 

metros de comprimento por 1,8m de largura e um aparelho de ar condicionador para 

cada sala. Para este setor existe um sanitário masculino e um feminino. Em cada 

sala são alocados dois professores, assim a medida   em que for implementado o 

projeto de nº 23108.302649/11-8 de criação da Faculdades de Ciências Aplicadas e 

Políticas - FACAP, conforme disposto no item 3.4.3, serão atendidos os demais 

professores, uma vez que o projeto contempla a estrutura física adequada para 

atender as necessidades dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Economia nos primeiros anos da sua implantação. 

3.1.2           Sala de coordenação de curso e serviços acadêmicos 

A administração do curso se dá em um conjunto de 04 salas, onde a 

coordenação ocupa uma sala de 2,6 m x 3,5 m; a secretaria e recepção funciona em 

sala de 3,5m x 3,5m; a chefia em sala de 3,5 m x 3,6 m e por último uma sala para 

arquivo de 2,4m x 2,4 m. Somente as salas da coordenação e da chefia do curso, 

possuem ar condicionado. Existe um banheiro privativo que serve aos ocupantes 

destas salas. 



 

74 

 

3.1.3 Sala de professores 

Conforme descrito acima não existem salas suficientes para abrigar todos os 

professores. Existe a perspectiva de uma construção no câmpus onde será 

destinado espaço para as salas de docentes e uma sala de reunião e convívio 

docente. Hoje as reuniões acontecem nas próprias instalações do departamento. 

3.1.4      Salas de aula 

O curso está instalado no bloco central do Câmpus e Bloco E, conforme 

descreveremos neste relatório. A identificação das Referidas alas far-se-á mediante 

plantas anexas. Salas de número 14 a 18 ficam situadas no Bloco Central com uso 

das seguintes turmas do período matutino e noturno conforme quadro a seguir: 

Salas Turmas 

14 1º semestre 

15 2º semestre 

16 3º semestre 

17 4º semestre 

18 5º semestre 

 

Salas de número 05, 10, 11 e 12 ficam situadas no Bloco E com uso das 

seguintes turmas do período matutino e noturno conforme quadro a seguir: 
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Salas Turmas 

05 7º semestre 

10 8 º semestre 

11 5º ano 

 

A área de cada sala, que é idêntica para todas, é de 7,3 m fundos x 7,3 m 

largura e pé direito de 3,0 m. 

Cada sala está equipada com ventiladores de teto tipo comercial com 

modelos de três e quatro pás, sendo 02 ventiladores por sala; instalados ao centro 

da sala sendo um próximo ao quadro de giz e o outro da parede dos fundos. Além 

dos ventiladores as salas contam com um a dois aparelhos de ar condicionado do 

tipo Split. A iluminação artificial se faz por lâmpadas fluorescentes de 110volts de 

1,2m de tamanho, dispostas em duas fileiras paralelas em seis calhas de 4 

lâmpadas, sendo 03 calhas por fileira.  

Com a ventilação das salas composta por 03 janelas bipartidas medindo 2,2m 

x 1,5 m em toda a extensão da parede do lado direito, voltadas para o pátio externo 

(jardim) e 03 venezianas fixas de 2,2m x 0,5m, instaladas na parede lateral 

esquerda, dando para o corredor interno, que é construído em elementos vazados 

dando vista para o pátio interno, este corredor tem 2,3m de largura e 37 metros de 

extensão. Consideramos que a ventilação é favorável e não permite a condensação 

de gases ou vapores que possam pôr em risco a segurança dos seus usuários. 

O acesso ao interior das salas é feito por uma única porta que mede 0,8m x 

2,1m de altura, com porta de madeira. Ainda se destaca que para ter acesso às 

salas é necessário percorrer um corredor que não possui saída de emergência, a 

qual já está sendo providenciada pela direção do instituto. 
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Toda sala do Bloco Central possui um quadro de giz com extensão de 4,0m x 

1,2m de altura, pintado na cor verde escuro. A área destinada à convivência para 

esta ala, é o saguão de acesso à mesma, que tem a forma retangular com bancos 

de cimento dispostos nas suas laterais somando o total de sete bancos com 

medidas de 2,0 metros x 0,5m, contendo ainda um bebedouro de uma única saída 

de água gelada. No bloco E os quadros são brancos, para uso com pincel colorido, 

possuem extensão de 4,0m x 1,2m de altura. 

A iluminação artificial do referido saguão é composta de 02 fileiras de 19 

calhas com lâmpadas fluorescentes de 1,2m contendo 02 lâmpadas por calha, todas 

funcionando bem. 

Quanto ao aspecto dos sanitários, nesta ala, existem instalados no corredor 

lateral ao corredor das salas onde funciona o curso, 01 sanitário masculino e outro 

feminino, na construção dos mesmos não foram considerados os usuários 

portadores de necessidades especiais.  

3.1.5 Sala do centro acadêmico 

O Centro Acadêmico de Ciências Contábeis- CACIC, não possui uma sala 

especifica, utilizam as salas de aula para as reuniões. 

3.1.6 Outras salas 

As salas designadas para estudos dos discentes são integrantes do espaço 

da biblioteca. Algumas salas dos professores foram adaptadas para o 

funcionamento do NÚCLEO DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 

Departamento de Ciências Contábeis/ICHS, o qual está situado nas Salas 19 e 20. 
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3.1.7 Ambientes de convivência 

As áreas de circulação correspondem a dois grandes "halls" frontais às duas 

entradas principais do prédio principal e sete corredores que levam até as salas de 

aula, laboratórios, cantina, Centros Acadêmicos, almoxarifado e administração do 

Câmpus. 

O lazer de estudantes, professores e funcionários é usufruído num espaço 

frontal à cantina e em frente à Biblioteca. A convivência estudantil é realizada na 

sala do Diretório Central dos Estudantes - DCE onde também pode ser utilizado um 

microcomputador para os trabalhos escolares. 

Anexo a cantina existe uma área de lazer com dimensões de 30,50m x 14 m, 

onde foram dispostos 21 bancos de cimento e arborizada, sendo o seu piso 

construído em paralelepípedos em evidente sinal de deterioração, iluminada por 

poucas lâmpadas. O entretenimento nesta área restringe-se a um televisor 29” de 

propriedade do DCE que fica instalado na cantina. 

O Apoio aos Centros Acadêmicos - CAs é oferecido em sete salas que são 

utilizadas pelos centros acadêmicos dos diferentes cursos, em prédio de zinco (tipo 

"container") ao lado do almoxarifado. A moradia estudantil é oferecida aos alunos 

carentes, em prédio fora da área do Câmpus, no Bairro Jardim Atlântico, em terreno 

doado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis. O prédio dista aproximadamente 

100 metros do Câmpus e possui uma área de 407,87 m² com 4 dormitórios 

femininos e 4 masculinos, uma cozinha comunitária e dois WCs (masculino e 

feminino). A alimentação é propiciada por meio do RU- Restaurante Universitário e 

de uma cantina que serve lanches e refeições rápidas pela manhã, tarde e noite.  

O Restaurante Universitário funciona de acordo com o calendário definido 

pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e tem como objetivo oferecer refeições 

equilibradas aos alunos de graduação e pós-graduação, servidores administrativos, 

docentes e visitantes. É também campo de estágios curriculares e extracurriculares 

aos acadêmicos da UFMT. 
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O cardápio oferecido pelo RU é elaborado por nutricionista e do tipo popular 

(entrada, prato proteico, guarnição, acompanhamento e sobremesa), as refeições 

(almoço e jantar) são servidas em bandejas estampadas.  O horário de atendimento 

ao público no almoço é das 11:00 às 13:00 de segunda-feira a sábado, e jantar de 

segunda-feira a sexta-feira, das 17:00 às 19:30. Quanto ao funcionamento do setor 

é de 2ª a 6ª feira das 07:00 às 19:30 horas e sábados das 07:00 às 13:00 horas. 

Atualmente, está em fase de implantação o sistema de catraca eletrônica 

como controle de entrada e saída do restaurante. Para a confecção da carteirinha 

de acesso, o discente deve se dirigir ao RU, portanto um documento de identidade 

com foto e número da matrícula, onde será feito o cadastramento, com foto digital.  

Os alunos e professores dispõe de dois locais para serviços de xerox e 

encadernação de trabalhos e apostilas escolares. A área esportiva constitui-se de 

um Laboratório de Educação Física com alguns aparelhos e instrumentos para 

musculação. Sua área é de 123,35 m² e uma quadra de esportes para a prática da 

educação física e jogos estudantis. 

 

3.2 Biblioteca 
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3.2.1 Biblioteca setorial – Biblioteca Regional do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis 

De acordo com o Estatuto e Regimento da Universidade Federal de Mato 

Grosso, o Câmpus Universitário de Rondonópolis tem uma biblioteca denominada 

Biblioteca Regional, subordinada à Biblioteca Central. 

A Biblioteca é responsável pela armazenagem e disseminação de todo 

material bibliográfico existente no Câmpus, independente de sua forma física. É de 

livre acesso às estantes, permitindo-se aos usuários inscritos o empréstimo local e 

domiciliar. 

Atualmente encontra-se, na administração central da UFMT, um projeto 

deinformatização do seu acervo, aguardando, porém, recursos financeiros para 

implementá-lo. No entanto, o acervo está  organizado de forma tradicional,  com 

fichas catalográficas em arquivos de aço. O setor de  empréstimo funciona  com 

sistema de fichas. O acesso à INTERNET por parte dos usuários encontra-se em 

fase de estudos, aguardando,  também, orçamento para sua implantação. 

O acervo está assim constituído: 

a) Acervo geral: constituído de livros, dissertações, teses, monografias, 

folhetos; 

b)  As obras são classificadas por meio da CDU (Classificação Decimal 

Universal) – empréstimo domiciliar e local; 

c) Acervo de referência: constituído por enciclopédias, dicionários, atlas, 

catálogos e bibliografias – empréstimo local; 

d) Acervo de multimeios: constituído de mapas, fitas e slides; 

e) Acervo de periódicos: constituído de periódicos nacionais (composto de 

1.088 títulos, sendo que, desses, apenas 059 são recebidos 

regularmente). 
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O total do acervo é de 33.086 volumes, sendo aproximadamente 11.109 o 

total de títulos. Desses, podemos afirmar que aproximadamente 2.845 títulos 

atendem ao Curso de Ciências Contábeis.  

A Biblioteca conta com 14 funcionários. Ocupa uma área de 

aproximadamente 1.220 metros quadrados. Além do espaço destinado ao acervo, a 

biblioteca possui quatro ambientes de leitura, setor de referência, gerência, 

processamento técnico, balcão de empréstimo, núcleo de documentação histórica, 

hemeroteca. O horário de funcionamento da biblioteca é de 7:00 às 22:00 horas, de 

segunda à sexta-feira, e de 7:00 às 17:00 horas, aos sábados.  

No final de 2016, a Biblioteca contava com 480 usuários inscritos do curso 

de contábeis, entre professores, funcionários, alunos de graduação e pós-

graduação. Além desses, é atendida a comunidade que não tem vínculo com o 

Câmpus Universitário de Rondonópolis.  

Os serviços e produtos oferecidos à comunidade são: 

a) consulta local a todos os usuários; 

b) serviço de referência: orientação aos usuários e levantamento 

bibliográfico para professores do Câmpus; 

c) empréstimo de material bibliográfico a todos os usuários inscritos; 

d) empréstimo entre-bibliotecas. 

   

 

3.3 Laboratórios 

3.3.1 Laboratório de informática 
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O curso possui um laboratório de uso conjunto com uma área Ocupada de 

73,606 m², dotado de computadores e rede do tipo Sistema “ON-LINE” e 

Multiusuários. Existe a instalação de software específico da área do sistema 

“Domínio”, por intermédio de convênio para cessão de utilização. 

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO LABORATÓRIO 

CIC/ICHS/CUR/UFMT. 

 

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO/SERVIÇO QUANTIDADE 

Servidor de Rede Tipo 01 01 

Estação de Trabalho Tipo 01 33 

Concentrador 01 

Impressoras Tipo 01 05 

Placa de Rede Compatível NE 2000 06 

Software para Rede Local 25 Usuários 01 

Software Logo Writer 01 

Instalação da Rede Local (rede de 16  equip) 16 

Mesa forrada c/ Fórmica para Computadores 33 

Mesa Forrada c/ Fórmica para Impressoras 01 

 

 O NDE em visita ao local observou que estes equipamentos são antigos e já 

não estão suportando a necessidade existente, precisando de troca de hardware 

de forma urgente, portanto, solicitou junto à PROPLAN a aquisição de novos 

equipamentos, por meio do processo nº 23.108.134979/2016-91. 

3.4 Infraestrutura existente e demandada 

3.4.1 Infraestrutura física existente e recursos humanos existentes 
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O curso de Ciências Contábeis, ICHS/CUR/UFMT, possui salas de aulas 

equipadas para proporcionar um ensino de qualidade. Porém a construção de 

espaço físico adequado para o funcionamento do Departamento e da Coordenação 

do Curso também deve ser uma prioridade, pois as acomodações atuais oferecem 

condições não adequadas para reuniões do Corpo Docente, bem como de melhor 

atender o corpo discente.  

Vale ressaltar que para atender a esta necessidade está sendo construído o 

espaço físico para acomodar o laboratório de Ciências Contábeis, conforme a figura 

abaixo. O novo laboratório de informática contará com espaço físico e instalações 

adequadas para oferecer os estágios curriculares supervisionados, bem como para 

a utilização de outras disciplinas que precisam de laboratório para dar oportunidade 

de uma melhor aprendizagem aos acadêmicos. 

 

3.4.2 Demanda de recursos humanos 

O curso de Ciências Contábeis embora seja um curso com mais de 20 (vinte) 

anos ainda não se encontra consolidado, em relação ao seu quadro de docentes 

efetivos. Com a mudança da grade a situação em relação a esse item irá se 
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estabilizar caso ocorra as contratações previstas neste planejamento. No Quadro 1 

são apresentadas as informações da demanda de docentes para atender o total de 

encargos do Curso de Ciências Contábeis, conforme Resolução CONSEPE Nº 

158/2010.  

O mapeamento da demanda de Professores para o Curso de Ciências 

Contábeis partiu da identificação de todas as atividades que legalmente geram 

encargos àqueles que as executam subdivididas em Ensino, Pesquisa, Extensão, 

Coordenação, Colegiado, Comissões e licença para capacitação. Deste total foi 

calculado o número de professores considerando uma média de 40 encargos por 

docente. 

Disciplinas: foram consideradas as disciplinas ministradas por Professores 

do Curso de Ciências Contábeis para o próprio Curso (demanda interna) e para 

outros Cursos (demanda externa) conforme acordado com cada coordenador dos 

Cursos de Administração, Ciências Econômicas, Engenharia Agrícola, Engenharia 

Mecânica e Sistemas de Informação. 

Atividades de Ensino: Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 

Curso, Atividades Complementares, Orientações foram devidamente enquadradas 

conforme os encargos gerados. 

Atividades Contínuas: foram incluídas como atividades contínuas do Curso 

as participações em Colegiado de Curso, Núcleo Estruturante, Núcleo de Pesquisas 

Contábeis, Coordenação de Curso, Comissão de Avaliação Estágio Probatório, 

Progressão Funcional e de Curso, Comissões Especiais Instituídas. Cada uma 

destas atividades e o número de professores participantes estão devidamente 

indicados no cômputo dos encargos, tendo como parâmetro o número de 

atendentes mínimo ou regulamentar por comissão.  

Atividades de Pesquisa e Extensão: Foram incluídas como Atividades 

Acadêmicas àquelas relacionadas à Extensão e aos Projetos de Pesquisa 

devidamente registrados no SIGPROJ e ou na PROPEq e considerado os encargos 

a que seus coordenadores têm direto. 
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Licenças: Foram consideradas como licenças, as saídas de Professores 

para Doutoramento e Pós-Doutoramento conforme regras definidas por este PPC no 

seu item 2.1.2. 

O total de encargos – semestrais - do Curso de Ciências Contábeis 

planejado para o período de 2016 a 2021 está tabulado no Quadro 1 (evolução ano 

a ano) e no Quadro 2 considerando a distribuição de todas as atividades previstas. 

Além disso, são indicados os percentuais de encargos relativos à ensino, pesquisa, 

extensão, administrativo. No Quadro 1 estão projetadas as necessidades de 

contratações de novos professores efetivos entre os anos de 2016 a 2021. 

Quadro 1. Planejamento da Demanda de Encargo e de Professores (2016 a 2021) 

ITENS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contratação de professores 0 1 0 1 0 1 0

Professores  efetivos 18 18 19 19 20 20 21

Docentes  Afastados  para  Capacitação 2 2 2 2 2 2 2

Docentes  Substi tutos 2 2 2 2 2 2 2

Total  de encargos  do curso 966,82 902,85 902,85 902,85 902,85 902,85 902,85

Total  de encargos  por professor 53,71222 47,51842 47,51842 45,1425 42,99286 42,99286 42,99286

Numero de a lunos  matriculados 426 396 400 400 440 440 450

Media  de a lunos  por professor 22 21 21 20 22 20 22  

Deste total de encargos, considerando que cada professor deveria ter um 

total de 40 encargos, utilizamos o parâmetro de 40 encargos em média por 

professor o que implica em dividir 966,82 por 40 resultando no valor de 22,0 

professores, na grade atual, computando 53,71 encargos em média por docente. 

Com a mudança de matriz curricular embora a necessidade de professores continue 

a mesma, qual seja 22 (vinte e dois) no quadro efetivo, para a consolidação do 

curso neste item, os encargos irão se reduzir, diminuindo a média de encargos por 

professor para  41,03 no final da vigência deste PPC, atendendo o número de 

encargos exigidos para os profissionais com 40 horas e 40 horas DE, Considerando 

ainda a necessidade de qualificação Profissional e o afastamento concomitante de 1 

professor para Doutoramento e de 1 professor para Mestrado/Pós-doutoramento, 

implica na necessidade de 2 professores substitutos. Assim a demanda de 
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Professores do Curso de Ciências Contábeis para atender a todas as atividades 

aqui descritas, é a que se apresenta no Quadro 2. 

Quadro 2. Cálculo da Demanda de Encargos e número de Professores 

 

 

O quadro acima demonstra os encargos baseados na nova estrutura 

curricular a ser implantada e manterá o tripé ensino, pesquisa e extensão, com 

ênfase no ensino com 65% da carga horaria total dos encargos do curso. 

Foi solicitada a realização de concurso público para 04 vagas, por intermédio 

do processo 23108.302112/14-7, sendo autorizada apenas 01 (uma) vaga para 

Proprio Curso 25 10,67 266,75 29,5% 

Atender outros Cursos 12,5 10,67 133,375 14,8% 

Providas por outros cursos 15 0 0 0,0% 

Estagio Supervisionado 1 16,01 16,01 1,8% 

Trabalho de Curso 1 10,67 10,67 1,2% 

ACC 1 10 10 1,1% 
Colegiado 7 8 56 6,2% 
Nucleo Estruturante 2 8 16 1,8% 
Coordenação/chefia 1 50 50 5,5% 
Nucleo de Pesquisas Contábeis 1 8 8 0,9% 
Comissão de Avaliação do Estagio probatorio e de progressao  3 4 12 1,3% 
Participação em Comissões 1 4 4 0,4% 

Extensão 5 10 50 5,5% 

Projetos de Pesquisa 4 10 40 4,4% 

Orientações 75 2 150 16,6% 

Quantidade Enc.Indiv Enc.Totais % 

Atvs Academicas 

Capacitação 

Distribuição de Encargos e Demandas de professores  do Curso de  
Ciencias Contábeis 

Disciplinas 

Supervisões 

Atvs Contínuas 

Mestrado 1 40 40 4,4% 

Doutorado 1 40 40 4,4% 

Pós- Doutorado 1 0 0 0,0% 
Total de Encargos Semestrais 902,805 100% 

65 
5,3 
5,5 

13,5 
1,8 
8,9 

DEMANDA POR PROFESSORES 
EFETIVO MÉDIA DE ENCARGOS 40 HORA - SITUAÇÃO IDEAL SUBSTITUTO 40 HS 

23 2 

Extensao 
Coordenação e Colegiado 
Supervisões do Curso 
Comissões Regimentais  RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS 

Capacitação 

Ensino 
Pesquisa 



 

86 

 

realização em 2015, conforme edital 10/2015. Diante da negativa em relação às 

vagas solicitadas, foi realizado novo estudo pela coordenação do curso, o qual 

apontou para necessidade de, no mínimo, mais duas vagas, sendo então 

requisitada pelo chefe de departamento, via processo, a autorização para realização 

de concurso público para 02 (duas) vagas. 

3.4.3 Demanda de infraestrutura física 

O curso de Ciências Contábeis está inserido no ICHS – Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais juntamente com os cursos de Economia e Administração de 

empresas.  Porém existe o processo de criação da FACAP – Faculdades de 

Ciências Contábeis Aplicadas para abrigar esses cursos, bem como a construção 

de salas administrativas, salas de professores, laboratórios e salas de aulas para a 

referida faculdade.  A manutenção e consolidação dos cursos de Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas e Administração é urgente para que se possa ter 

um curso de qualidade. 

Para a melhoria da estrutura física uma das providências adotadas é o 

projeto de criação da   FACAP, solicitado junto a Reitoria e o projeto de expansão, 

tendo sido enviado a PROAD para inclusão no plano de obras da UFMT. Em 

relação as instalações e equipamentos do Departamento de Ciências Contábeis, foi 

utilizado recurso da Pós Lato Sensu em Finanças e Controladoria, para reforma das 

salas da coordenação/chefia e da secretaria, bem como, a aquisição de móveis 

novos. 

3.4.4 Demanda de equipamentos 

Os equipamentos a serem usados pelo curso de graduação em Ciências 

Contábeis, nas turmas que irão ter aulas é basicamente a aquisição de todos os 

computadores necessários e softwares da área e pela criação e instalação de um 
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laboratório com computadores para uso exclusivo do curso em face as 

características das atividades a serem desenvolvidas. Recentemente foi inaugurado 

um novo Bloco didático, denominado Bloco “E”, sendo designada uma sala onde 

será instalado laboratório exclusivo para o curso.  

Os equipamentos para o novo laboratório foram solicitados por intermédio do 

processo nº 23.108.134979/2016-91 e são os seguintes: 

ITEM 1: SERVIDOR – QUANTIDADE  1PÇ Qtd 
(unid) 

Servidor:  PowerEdge T320 

01 

 Processador Intel® Xeon® E5-2403 v2 1.80GHz, 10M Cache, 
6.4GT/s QPI, No Turbo, 4 Núcleos, 80W, Max Mem 1333MHz 

 Windows Server 2012 R2, Standard Ed, Com Instalação de 
Fábrica, Sem Mídia, 2 Sockets, 2 VMs, sem CALs 

 RAID 1 para H310 (2 HDDs) com Cabled Chassis 

 Memória de 4GB, 1600MT/s (1x4Gb), UDIMM 

 500GB, 7.2K, RPM, SATA, 3.5" Cabled Hard Drive 

 3 anos de garantia com atendimento no local no próximo dia 
útil 

 PowerEdge T320, Intel® Xeon® Processadores E-24XX v2 

 Unidade de DVD-ROM, SATA 

Acessórios:  

 Monitor Dell Professional 23 polegadas P2314H 01 

 Auto Falantes Dell 2.1 Bluetooth – AC411 01 

 NoBreakBack-UPS de 1200VA da APC 01 

 Teclado e Mouse Wireless Dell KM636 01 

 Monitor 22” 01 

 Roteador D-Link DIR-615 – quantidade: 5 05 

 

ITEM 2: Estações – QUANTIDADE 35 PÇ Qtd (unid) 

 Notebook Latitude 14 Série 5000 (5450) 

35 

 Processador: 5ª geração do Processador Intel® Core™ i5-
5300U (2.3 GHz expansível para até 2.9 GHz, 3MB de Cache, 
15W) - compatível para vPro 

 Sistema operacional: Windows 8.1 Pro, 64-bit, em português 

 Memória de 4 GB, DDR3, 1600MHz (1x4GB) 

 Disco Rígido de 500GB SATA (7.200 RPM) 

 Antivírus: McAfee Security Center - 3 anos 

 Pacote Office: Microsoft® Office Professional 2016 (Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access) 

 Bateria com duração de até 14,5 horas 
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 Portas 

o 3 USB 3.0 (OnewithPowerShare) 

o HDMI 

o VGA 

o Network Connector (RJ-45) 

o Two M.2 Expansion Slots: 1 WWAN/HCA and 1 
WLAN/BT/WiGig 

o OptionalEDockingConnector 

 Slots 

o SD 4.0 MemoryCard Reader 
Lock Slot 
Optional SIM Card Slot 
OptionalSmartCard Reader  
OptionalFingerprint Reader 
 

 Dimensões4 

o Largura: 13,2"/334,9 mm 
Altura (posterior): 0,9"/22,85 mm 
Profundidade: 9,1"/231,15 mm 
Peso inicial: 3,98 lb /1,81 kg (bateria de 3 células, 
mSATA, LCD de alta definição total sem touchscreen) 

Acessórios:  

 American Power Conversion- APC Estabilizador Cubic 300-
Watt Bivolt/115V – quantidade: 18 peças 

18 

 

ITEM 3: TV LED FULL HD – QUANTIDADE 3 PEÇAS 

TV para aulas em laboratório Qtd (unid) 

Smart TV LED 55" Panasonic Tc55Cx640B Ultra HD 4K 3 
HDMI 3 USB 60Hz 

03 

 

ITEM 4: Câmera para videoconferência 

Câmeras Qtd (unid) 

Câmera Logitech Webcam C920 Full HD 01 

 

ITEM 5: Banco de Dados 

Banco de Dados Qtd (unid) 

SQL Server 2005 ou superior 01 

 

http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:weights-vary&c=br&l=pt&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Detalhes%20Importantes&flip=false&eventType=rollover
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IV – GESTÃO DO CURSO 

4.1 Órgãos colegiados  

4.1.1 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se em um grupo de apoio ao 

colegiado de curso, voltado para a reflexão sobre a qualidade acadêmica do curso e 

cujas atribuições são: 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades constantes do currículo; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão oriundas das necessidades de graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Ciências Contábeis. 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Contábeis é composto 

pelo coordenador do curso e mais 06 docentes que auxiliam na elaboração e 

implementação do Projeto Pedagógico do Curso. A portaria vigente é a de n º 

067/ICHS/CUR/2016, com validade até 29 de novembro de 2017.  

Dos 08 (oito) docentes que compõe o NDE, todos possuem regime de 

trabalho integral, sendo 02 (dois) doutores, 04 (quatro) mestres e 02 (dois) 

especialistas. 
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Nome Função Carga Horária Maior Título 

Prof.Me Josemar Ribeiro de Oliveira Presidente 40 
horas/Integral  

Mestre 

Prof. Dr.Aloisio Rodrigues da Silva Membro 40 
horas/Integral 

Doutor 

Profª Drª Sofia Ines Niveiros Membro 40 
horas/Integral 

Doutora 

Prof. Me.João Bosco Arbués Carneiro Junior Membro 40 
horas/integral 

Mestre 

Profª.Me Cleiva Schaurich Mativi Membro 40 
horas/Integral 

Mestre 

Prof. Me Ramon Arenhardt Membro 40 
horas/Integral 

Mestre 

Profª Esp. Rosa Beatriz Araujo Soares Membro 40 
horas/Integral 

Especialista  

Prof Esp. Ademilson Reis da Silva Membro 40 
horas/Integral 

Especialista 

 

Cada membro do NDE deverá permanecer no grupo por, no mínimo quatro 

anos, exceto no primeiro período de funcionamento do NDE, no qual os docentes de 

disciplinas do Núcleo Básico terão mandato de dois anos, de forma a assegurar, 

periodicamente, a renovação parcial dos participantes, como estratégia para ensejar 

a renovação e a continuidade dos processos de acompanhamento dos cursos. 

4.1.2 Chefia de Departamento 

As atribuições do Chefe de Departamento de Ciências Contábeis são as 

estabelecidas no Estatuto Social da Universidade Federal de Mato Grosso e de 

acordo com as resoluções interna pertinente ao assunto. De acordo com o estatuto 

da UFMT a estrutura e funcionamento do Departamento estão assim delineados: 

Art. 34. O Departamento será gerido pelo seu Colegiado, que congregará os 

professores do Departamento, coordenando as suas funções, e será a instância 

deliberativa e consultiva sobre políticas, estratégias e rotinas administrativas ligadas 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito de sua competência. 
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Art. 35. O Colegiado de Departamento, sob a presidência do Chefe do 

Departamento, será composto pela totalidade dos professores lotados e em 

exercício no Departamento e pelas representações discente e técnico-

administrativa, que serão regulamentadas pelo Regimento Geral e ou Resoluções 

dos Conselhos Superiores. 

Art. 36. A eleição do Chefe de Departamento dar-se-á com a participação dos 

três segmentos, na forma e proporção legais, sendo este nomeado na forma da lei. 

4.1.3 Colegiado de curso 

São atribuições estatutárias do Colegiado de Curso na UFMT: 

Art. 40. Compete ao Colegiado de Curso de Graduação, entre outras 

atribuições que venham a ser definidas no Regimento Geral: 

I-  Coordenação e supervisão didático-pedagógica do curso com vistas ao 

seu constante aprimoramento e atualização; 

II  - Avaliação do curso, em articulação com os objetivos e critérios de 

avaliação institucional da Universidade; 

III - Desenvolvimento de ações integradoras entre os Departamentos 

responsáveis pelo curso, de forma a garantir os princípios e finalidade da 

Universidade, estabelecidos neste Estatuto. 

Art. 41. Cada Instituto ou Faculdade poderá ter uma Coordenação de 

Programa de Pós-Graduação, dentro do que estabelecer este Estatuto e o 

Regimento Geral. 

§ 1º. O Programa de Pós-Graduação e seus respectivos cursos terão sua 

organização acadêmica e administrativa estabelecida em Resolução do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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§ 2º. A Resolução que faz referência o parágrafo anterior, deverá procurar 

atender às peculiaridades dos programas propostos, observando, porém, os 

fundamentos, princípios e        finalidades da Universidade Federal de Mato Grosso, 

estabelecidos neste Estatuto, no Regimento Geral e demais atos normativos 

vigentes. 

      Atribuições Específicas do colegiado de curso de Ciências Contábeis 

Constituem atribuições específicas do Colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis, do ICHS/CUR/UFMT: 

a) Coordenar a definição das Diretrizes Gerais do curso e seus objetivos; 

b) Elaborar ou reelaborar o currículo do curso observadas normas do 

Conselho Federal de educação e da Universidade Federal de Mato 

Grosso e submetê-lo à homologação do Colegiado de Departamento, 

após o que será submetido à apreciação do Conselho de Ensino e 

Pesquisa- CONSEPE; 

c) Coordenar a definição ou redefinição das diretrizes gerais dos 

programas das disciplinas que nortearão os respectivos Planos de 

Ensino; 

d) Propor ao Conselho de Ensino Pesquisa através da Pró-Reitoria de 

ensino e Graduação, alteração curriculares, após avaliação criteriosa, 

quando se fizer necessário; 

e) Criar condições e coordenar, junto aos professores, o planejamento e 

desenvolvimento didático-pedagógico das disciplinas, mediante as 

diretrizes gerais do curso e dos programas especiais bem como a sua 

avaliação; 

f) Coordenar a definição ou redefinição de critérios específicos e de 

avaliação da aprendizagem, observadas as normas vigentes na 

Universidade Federal de Mato Grosso; 

g) Realizar o acompanhamento e orientação acadêmica dos alunos, 

inclusive o processo efetivo da matrícula, transferências e providências 

quanto às licenças médicas e gestantes; 
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h) Zelar pela frequência às aulas e pela execução dos Programas de 

Ensino; 

i) Cancelar a oferta de disciplinas juntos ao departamento quando a 

matrícula destas não alcançar o número mínimo de 10 (dez) alunos, 

salvo os casos de disciplina do matriz curricular e aquelas necessárias à 

graduação dos alunos dentro do prazo previsto; 

j) Decidir sobre pedidos de matrícula, rematrícula e transferência 

observados os prazos estabelecidos no calendário escolar, e com base 

nas normas que regem o Sistema Educacional; 

k) Definir junto aos departamentos a reofertas de disciplinas e/ou 

desmembramento de turmas; 

l) Deliberar sobre o aproveitamento de disciplinas cursadas; 

m) Decidir sobre recursos acadêmicos solicitados pelos alunos, conforme as 

normas e a legislação em vigor; 

n) Cumprir e fazer cumprir o Calendário Escolar proposto, em todos os 

aspectos. 

 

Composição e Mandato 

O Colegiado de Curso será constituído pelo Coordenador de Ensino que o 

presidirá, por professores responsáveis pelas disciplinas do Curso, escolhidos pelos 

professores do Departamento envolvido, na proporção de sua participação na 

integração do Currículo Pleno, de representação discente equivalente a 1/5 na 

composição do órgão, composta de alunos matriculados regularmente. 

A composição do Colegiado de Curso, incluindo o Presidente, obedecerá a 

característica do curso, o número de alunos, e a proposta de trabalho do curso não 

sendo inferior a 5(cinco) e nem superior a 11(onze) membros, perfazendo um total 

sempre ímpar, com direito a suplente, sendo este último em número de 3(três) 

membros para docentes e de 1 (um) membro para discente. 

O mandato dos membros do Colegiado de Curso será coincidente com o 

mandato do Coordenador de Ensino de Graduação, de 2 (dois) anos para a 
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representação docente e de 1 (um) ano para a representação discente, podendo ser 

reconduzido por mais um período. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, no 

mínimo, ou extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente ou pela 

maioria de seus membros. A reunião do Colegiado do Curso é preferencial a 

qualquer outra atividade no âmbito da unidade Acadêmico Administrativa. 

4.1.4 Colegiado de Departamento e apoio pedagógico  

As atribuições Específicas do Colegiado de Departamento Constituem 

atribuições específicas do Colegiado do Departamento de Ciências Contábeis, do 

ICHS/CUR/UFMT: 

 

a) Estabelecer políticas estratégicas das atividades de ensino, pesquisa e            

extensão; 

b) Implementar políticas de capacitação de corpo docente; 

c) Homologar as propostas de reformulação curricular aprovada pelo 

Colegiado de Curso; 

d) Constituir e aprovar a composição de comissão responsável pelo 

desenvolvimento de atos administrativos e acadêmicos quando  necessário; 

e) Aprovar processos de avaliação de docentes para progressão 

funcional; 

f) Aprovar relatório de desempenho acadêmico de docentes afastados 

para capacitação; 
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g) Apreciar e deliberar sobre processos de transferência de docentes 

para outros campos da UFMT, ou outras instituições de ensino superior mantidas 

pelo Governo Federal; 

h) Indicar e aprovar os membros componentes do Colegiado de Curso; 

i) Deliberar sobre assuntos administrativos do corpo docente e técnico 

administrativo lotados  no âmbito do departamento; 

j) Deliberar sobre assuntos administrativos das turmas permanentes e 

especiais; 

k) Apreciar as decisões do Colegiado de curso nos assuntos de caráter 

administrativo das turmas permanentes e especiais que requeira  encaminhamento 

à órgãos superiores da UFMT; 

l) Incluir no Plano Individual de Atividades do Professor a Carga Horária 

das Turmas Permanentes e Especiais; 

m) Indicar um docente da área com disponibilidade de 30 (trinta) horas 

semanais de encargos para coordenar as turmas especiais; 

n) Deliberar sobre outros assuntos administrativos e acadêmicos de sua 

competência relativos às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O Colegiado do Departamento, sob a presidência do Chefe de Departamento, 

será composto pela totalidade dos professores lotados e em exercício no âmbito do 

departamento e pelas representações discentes do Curso de Ciências Contábeis, 

bem como por representante dos técnicos - administrativos lotados no 

departamento. 

4.2  Coordenação e avaliação do curso 
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4.2.1 A coordenação do curso 

São definidas as funções, as responsabilidades, as atribuições e os encargos 

do Coordenador do curso, distribuindo-se em quatro áreas distinta, a saber: 

FUNÇÕES POLÍTICAS 

Ser um líder reconhecido na área de conhecimento do Curso.  No exercício 

da liderança na sua área de conhecimento, o Coordenador poderá realizar 

atividades complementares, mediante oferta de seminários, encontros, jornadas, 

tríduos e palestras ministrados por grandes luminares do saber, relacionados com a 

área de conhecimento pertinente. 

Ser um “animador” de professores e discentes. Sintetiza-se um “animador”, 

pelas características pessoais do Coordenador, que deve ser reconhecido no 

exercício de seu mister por sua atitude estimuladora, proativa, congregativa, 

participativa e articuladora. 

Ser o representante de seu curso. Quando assim se intitula, imagina-se que, 

dirigindo o curso, o Coordenador realmente o representante interna corporis, na 

própria instituição e, externa corporis, fora dela. A representatividade se faz 

consequente da liderança que o Coordenador exerça em sua área de atuação 

profissional, ou seja, bacharelado em Ciências Contábeis. Ser o “fazedor” do 

marketing do curso. 

O Coordenador deve dominar por inteiro as “diferenças” essenciais de seu 

curso, o diferencial que ele procurará sempre ressaltar em relação aos cursos 

concorrentes. O Coordenador deve ser um promotor permanente do 

desenvolvimento e do conhecimento do curso no âmbito da IES e na sociedade. Ser 

responsável pela vinculação do Curso com os anseios e desejos do mercado. 

O Coordenador do Curso deverá manter articulação com empresas e 

organizadores de toda natureza, públicas e particulares, que possam contribuir para 
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o desenvolvimento do curso, para o desenvolvimento da prática profissional dos 

discentes, para o desenvolvimento e enriquecimento do próprio currículo do curso. 

FUNÇÕES GERENCIAIS 

São as funções gerenciais, por revelarem a competência do Coordenador na 

gestão intrínseca do curso que dirige. Ser o responsável pela supervisão das 

instalações físicas, laboratórios e equipamentos do Curso.  Ser o responsável pela 

supervisão das instalações físicas, laboratórios e equipamentos do curso. Ser o 

responsável pela indicação da aquisição de livros, materiais especiais e assinatura 

de periódicos necessários ao desenvolvimento do Curso. 

Conhecer o movimento da biblioteca quanto aos empréstimos e às consultas, 

seja por parte dos professores, seja por parte dos funcionários vinculados ao curso, 

seja enfim, relativamente aos discentes. Ser responsável pelo estímulo e controle da 

frequência discente. Ser responsável pelo processo decisório de seu Curso. O 

Coordenador de Curso deve tomar a si a responsabilidade do despacho célere dos 

processos que lhe chegarem às mãos, discutindo com seu diretor de centro ou de 

instituto, se for o caso, ou outro superior existente na instituição de ensino, quanto 

às dúvidas que os pleitos apresentarem.  

FUNÇÕES ACADÊMICAS 

As funções acadêmicas sempre estiveram mais próximas das atenções do 

Coordenador de Curso. Todavia, as atribuições, os encargos e as responsabilidades 

do Coordenador não se limitam a tais funções, pois, é o responsável juntamente 

com o NDE e Colegiado de Curso na execução do Projeto Pedagógico do Curso. 

Além disso é o responsável pelo desenvolvimento atrativo das atividades escolares 

e pela qualidade e regularidade das avaliações desenvolvidas no Curso. 

O Coordenador de Curso deve ser o responsável pela orientação e 

acompanhamento dos monitores. O Coordenador de Curso deve ser o responsável 

pelo engajamento de professores e discentes em programas e projetos de extensão 

universitária. 
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O Coordenador de Curso deve ser o responsável pelos estágios curriculares 

supervisionados e não supervisionados. A realização, o acompanhamento e o 

recrutamento de novas oportunidades de estágio têm de ser objeto de séria 

preocupação do Coordenador de Curso. 

FUNÇÕES INSTITUCIONAIS 

Relacionam-se, algumas funções entendidas como de natureza institucional: 

O Coordenador de Curso deve ser o responsável pelo sucesso dos discentes de 

seu Curso no ENADE. O Coordenador de Curso deve ser o responsável pelo 

acompanhamento dos egressos do Curso Bacharelado em Ciências Contábeis. O 

Coordenador de Curso deve ser o responsável pelo reconhecimento de seu Curso e 

pela renovação periódica desse processo por parte do MEC. 

4.2.2 Acompanhamento e avaliação do PPC 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso dar-se-á a partir de reuniões 

envolvendo o Colegiado de Curso e professores convidados, semestralmente, com 

pauta específica para avaliação do processo de ensino aprendizagem e da eficácia 

das metodologias e estratégias utilizadas. Tal procedimento possibilitará a criação 

de indicadores que possibilitarão avaliar a atual situação do curso, bem como 

planejar novas ações em prol da melhoria do projeto. 

Os indicadores relacionados ao corpo docente serão levantados através da 

aplicação de questionários que serão submetidos tanto aos discentes quantos aos 

próprios docentes. Espera-se com esta metodologia poder confrontar os diferentes 

pontos de vista e discutir alternativas para solução de deficiências na qualificação 

do corpo docente. 

No início de cada semestre o Colegiado de Curso se reunirá com o conjunto 

de professores no intuito de divulgar os indicadores coletados e fomentar a 
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discussão de ações proativas de melhorias, bem como reflexão das atividades 

docentes no dia-a-dia acadêmico. 

4.3 Ordenamentos diversos 

É relevante ressaltar que as normas institucionais relativas ao vínculo 

acadêmico institucional dos estudantes nos cursos de graduação da UFMT, bem 

como a vivência interna são regulamentadas pelos órgãos colegiados: Consuni e 

Consepe. Todas estas normas podem ser consultadas no link:  

http://sistemas.ufmt.br/ufmt,resolucao/FrmConsultaResolucao.aspx?pageIndex=&txt

criterio. 

4.3.1  Reunião de docentes 

A reunião de docentes é uma atividade que ocorre nos Colegiados e na 

Congregação, cuja composição e estruturação serão definidos em Regimento 

Interno. 

Os colegiados serão órgãos de decisões de interesse comum e as reuniões 

terão agenda pré-definida com reuniões ordinárias e extraordinárias 

excepcionalmente. Para esta atividade o Instituto terá uma sala de reunião 

apropriada ou será feita em espaço maior que possa comportar esta demanda. 

4.3.2 Assembleia da comunidade acadêmica 

As assembleias serão objeto de definição em Regimento da UFMT, para o 

qual a Administração Superior está envidando esforços para a elaboração de um 

documento resultante de discussões no seio da comunidade acadêmica. 
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A partir desse documento poderá tornar-se a semente para a definição dos 

regimentos internos das unidades da UFMT. 

4.3.3 Apoio aos órgãos estudantis 

A UFMT atende à política de atenção estudantil através da PRAE –Pró-

Reitoria de Assistência Estudantil. 

A PRAE é a responsável pela proposição e acompanhamento da política de 

assistência estudantil e de ações afirmativas da UFMT, com o objetivo de garantir o 

acesso e a permanência dos estudantes na UFMT, com qualidade. Na PRAE o 

estudante encontra apoio e acompanhamento para as suas necessidades ao longo 

de sua trajetória acadêmica, sendo que há especial atenção aos que precisam de 

atendimento socioeconômico e psicopedagógico. 

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil é um espaço de articulação e 

promoção da vivência universitária na UFMT, com qualidade. Nosso objetivo é 

desenvolver ações institucionais no âmbito da assistência estudantil, que garantam 

o acesso, a permanência e o sucesso acadêmico, desde o ingresso até a conclusão 

do curso. 

Orientada por esta premissa, a PRAE recepciona os estudantes calouros e 

veteranos a cada novo ano acadêmico. 

4.3.4  Mobilidade estudantil, nacional e internacional 

O Curso, por intermédio de seus vários órgãos de gestão – docentes, 

coordenação, docentes tutores, etc. – incentivará a mobilidade acadêmica nacional 

e internacional, como estratégias adequadas ao alargamento da concepção de 

formação profissional e horizonte profissional dos discentes do curso e, ainda, como 
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forma de fazer circular diferentes experiências de organização curricular e formação 

acadêmica. 

Com relação à mobilidade acadêmica internacional, a UFMT ofertará no 

Câmpus, programas de apoio à formação de nossos estudantes voltados para o 

ensino de línguas. O acesso ao aprendizado de uma língua estrangeira: inglês, 

espanhol ou francês ampliará as possibilidades dos estudantes não só em termos 

de suas práticas de ensino, de pesquisa e de extensão, mas também permitirá que 

os mesmos tenham maiores possibilidades na participação dos programas de 

mobilidade internacional. 

4.3.5 Eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso 

O curso de Ciências Contábeis do Câmpus Universitário de Rondonópolis 

realizará a semana acadêmica de contabilidade com o objetivo de promover 

intercâmbio de conhecimento entre os estudantes assim como realizar workshops e 

minicursos que permitam aos estudantes obterem novos conhecimentos e 

competências no contexto das atividades complementares. 
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V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.3 Equivalência entre fluxo curricular atual e o proposto 

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA 

Estrutura Curricular Atual Estrutura Curricular Proposta Aproveitamento 
 

Componente Curricular CH Componente Curricular CH (Total/Parcial) 

Português Instrumental 128 
Língua Portuguesa 64 

Total 
Textos Empresariais 32 

Matemática Aplicada 64 Matemática Aplicada 64 Total 

Psicologia Organizacional 64 Comportamento Organizacional 64 Total 

Noções Básicas de Contabilidade 128 
Noções Básicas de Contabilidade 64 

Total 
Contabilidade Geral I 64 

Sociologia e Ciências Políticas 64 
Sociologia  32 

Total Gênero, Diversidade, Relações Étnico Raciais e 
Direitos Humanos 

32 

Filosofia 64 Filosofia 64 Total 

Instituições de Direito Público e Privado 64 Instituições de Direito Público e Privado 64 Total 

Introdução à Administração   64 Fundamentos de Administração de Empresas 64 Total 

Economia I 64 Fundamentos de Economia 64 Total 

Finanças e Orçamento Público 64 Finanças e Orçamento Público 32 Total 

Metodologia da Pesquisa Aplicada à 
Contabilidade 

64 Metodologia do Estudo Científico 32 Total 
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Estatística Aplicada 64 Estatística Geral 64 Total 

Contabilidade Geral  128 
Contabilidade Geral II 64 

Total 
Contabilidade Empresarial 64 

Direito Empresarial 64 Direito Empresarial 64 Total 

Planejamento Estratégico e Orçamento 
Empresarial 

64 
Optativa I, II ou III 

64 Total  

Ética e Legislação Profissional 64 Ética e Legislação Profissional 32 Total 

Matemática Financeira 128 Finanças I 64 Total 

Métodos Quantitativos Aplicados à 
Contabilidade 

64 Econometria 64 Total 

Economia II 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Noções Básicas de Atuaria  64 Noções Básicas de Atuaria  32 Total 

Estrutura e Análise das Demonstrações 
Contábeis 

128 
Estrutura das Demonstrações Contábeis 64 

Total 
Análise das Demonstrações Contábeis 64 

Legislação Tributária 64 Direito Tributário 64 Total 

Contabilidade e Análise de Custos 128 
Contabilidade de Custos 64 

Total 
Análise de Custos 64 

Contabilidade Governamental 128 Contabilidade Aplicada ao Setor Público 64 Total 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 64 Direito do Trabalho e Previdenciário 64 Total 

Sistemas de Informações Gerenciais 64 Sistemas de Informações Contábeis 32 Total 

Teoria Geral da Contabilidade 64 Teoria Geral da Contabilidade 64 Total 

Estágio Supervisionado I 128 
Práticas Contábeis I 64 

Total 
Práticas Contábeis II 32 

Perícia, Mediação e Arbitragem 64 Perícia, Mediação e Arbitragem 64 Total 

Administração Financeira 128 Finanças II 64 Total 

Contabilidade no Agronegócio 64 Contabilidade no Agronegócio 32 Total 

Contabilidade Tributária 64 Contabilidade Tributária 64 Total 

Auditoria 128 
Fundamentos e Normas de Auditoria 64 

Total 
Auditoria Aplicada 64 
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Contabilidade Gerencial 64 Contabilidade Gerencial 64 Total 

Contabilidade Internacional 64 Contabilidade Internacional 32 Total 

Estágio Supervisionado II 128 Práticas Contábeis III 64 Total 

Controladoria 64 Controladoria 64 Total 

Técnicas de Projeto de Pesquisa Científica 64 
Técnicas de Projeto de Pesquisa I 32 

Total 
Técnicas de Projeto de Pesquisa II 32 

Trabalho de Conclusão de Curso 150 Trabalho de Conclusão de Curso 128 Total 

Optativa I 64 Optativa I 64 Total 

Optativa II 64 Optativa II 64 Total 

Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 64 Tópicos Contemporâneos de Contabilidade 32 Total 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 64 Língua Brasileira de Sinais - Libras 64 Total 

História Econômica Geral 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Estrutura e Análise de Projeto 64 Elaboração e Análise de Projetos 64 Total 

Gestão de Pessoas 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Noções Básicas de Administração 
Mercadológica 

64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Administração e Controle de Materiais 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Direito Administrativo 64 Direito Administrativo 64 Total 

Noções de Comércio Exterior 64 Noções de Comércio Exterior 64 Total 

Noções de Mercados de Capitais 64 Mercado de Capitais 64 Total 

Contabilidade Agropecuária 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Mecanismos Bancários e Contabilidade 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Contabilidade Imobiliária 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Contabilidade Nacional 64 Contabilidade Nacional 64 Total 

Gerência de Qualidade Total 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Contabilidade de Cooperativas 64 Contabilidade de Cooperativas 32 Total 
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Administração de Custos na Agropecuária 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Orçamento Empresarial 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Custos Logísticos 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Atividades Complementares I 45 

Atividades Complementares 
1

128 
Total 

Atividades Complementares II 45 

Atividades Complementares III 30 

Atividades Complementares IV 30 

- - Contabilidade Avançada 64 Não há 

- - Contabilidade Ambiental e Social  64 Não há 

- - Estágio Supervisionado 208 Não há 
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5.1.1          Plano de Migração  

Alunos ingressantes a partir do ano de 2018 serão matriculados na estrutura 

curricular de 2018.  

Alunos ingressantes no ano de 2014 permanecerão na matriz de origem e 

cursarão o 5º ano. 

Alunos ingressantes antes do ano de 2014 serão migrados mediante plano de 

ensino. 

Alunos que ingressaram do ano de 2015 ao ano de 2017, serão migrados da 

estrutura curricular de 2009 para a estrutura curricular de 2018, de acordo com o 

ano de ingresso e o quadro de equivalência, descritos a seguir: 

 

5.1.2         Plano de Migração para os alunos ingressantes em 2017 

Os alunos ingressantes em 2017 serão migrados para o 3º semestre da nova 

estrutura curricular, precisando cursar as disciplinas: Direito Empresarial, 64 h e 

Finanças I, 64h, com base no quadro de equivalência. 

   

5.1.3         Plano de Migração para os alunos ingressantes em 2016 

Os alunos ingressantes em 2016 serão migrados para o 4º semestre da nova 

estrutura curricular, precisando cursar a disciplina: Direito do Trabalho e 

Previdenciário, 64 h, com base no quadro de equivalência. 

 

 

5.1.4         Plano de Migração para os alunos ingressantes em 2015 

Os alunos ingressantes em 2015 serão migrados para o 5º semestre da nova 

estrutura curricular, precisando cursar as disciplinas: Direito do Trabalho e 

Previdenciário, 64 h, Teoria Geral da Contabilidade, 64 h e Contabilidade no 

Agronegócio, 32 h, com base no plano de equivalência. 
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 5.2     Termos de compromisso direção de unidades acadêmicas 

envolvidas com o curso  

Os termos de compromisso estão disponíveis junto à Secretaria do Curso de 

Ciências Contábeis/ICHS/CUR/UFMT e seguem digitalizados no apêndice G.  

5.3         Parcerias e convênios necessários ao desenvolvimento do 

curso 

O curso possui algumas parcerias com empresas para o fornecimento de 

softwares a serem utilizados nas disciplinas práticas de laboratório, como TRON e a 

Domínio, além de convênio com a Associação Comercial de Rondonópolis – ACI, 

cujos termos encontram-se na Secretaria do Curso de Ciências 

Contábeis/ICHS/CUR/UFMT. 

5.4          Outras disposições 

Para o aperfeiçoamento da formação do graduando em Ciências Contábeis 

poderão ser firmados convênios e parcerias com empresas e instituições nacionais 

e internacionais, posto que o profissional em Ciências Contábeis pode atuar em 

termos de competências e habilidade, em qualquer país do mundo globalizado. 

Utilizando-se de órgãos de fomento nacionais e internacionais poderão ser 

formalizados acordos multilaterais para intercâmbio e formação internacionalizada 

em componentes curriculares de áreas de interesse comum. Neste âmbito, pode-se 

buscar a implementação entre Instituições de Ensino Superior para projetos de 

pesquisa e a formação superior com diploma convalidado entre os países 

participantes do convênio. 
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APÊNDICE A – EMENTAS 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Letras  

Componente Curricular : Língua Portuguesa          Código: 

Carga Horária:64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular: 

Objetivos:  

Compreender a importância do processo de comunicação nas 

organizações, uti l izando adequadamente técnicas e instrumentos para o 

exercício da prof issão . 

Ementa:  

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão.  

Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista e atualizada. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Lexikon Informática, 2007. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26.ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2008. 

KOCH, Ingedore. V.; ELIAS, Vanda. M. Ler e compreender os sentidos do texto. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola, 2008. 
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Bibliografia Complementar: 

AULETE, Francisco J. Caldas; VALENTE, Antônio Lopes dos Santos. Dicionário 

contemporâneo da língua portuguesa Caldas Aulete. Edição brasileira original: 

Hamílcar de Garcia. Lexikon Editora Digital Ltda. Disponível em: 

<www.auletedigital.com.br>. 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva 

S.A., 1977. 

GOLD, Miriam. Redação Empresarial: escrevendo com sucesso na era da 

globalização. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Makron Books, 2002. 

KLEIMAN, Angela B. Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura.11.ed. Campinas, 

SP: Pontes, 2008.  

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnica de comunicação criativa. Como 

redigir textos administrativos e oficiais. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Matemática  

Componente Curricular : Matemática Aplicada         Código: 

Carga Horária:64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Compreender os conceitos matemáticos básicos e o seu signif icado 

prático aplicado às necessidades da ciência contábil.  
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Ementa:  

Conjuntos numéricos, potenciação. Equações algébricas. Progressões. Funções. 

Equações exponenciais. Logaritmos. Limites. Derivadas. Taxa de variação 

instantânea. Custo marginal. Medidas de tendência central a dispersão. Análise de 

regressão e correlação. Análise de série temporal. 

Bibliografia Básica: 

SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Sebastião Medeiros da. 

Matemática: para os cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis. 6 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

HARIKI, Seiji. Matemática Aplicada: Administração, Economia e Contabilidade. 1 ed. 

São Paulo: Saraiva, 1999. 

MUROLLO, Afrânio Carlos. Matemática Aplicada à Administração, Economia e 

Contabilidade. 1 ed. São Paulo: Thompson, 2004 

Bibliografia Complementar: 
 
SILVA, Elio Medeiros da; et al. Matemática Básica para Cursos Superiores - 8ª 
Reimpressão. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
GOLDSTEIN, Larry J. Matemática aplicada a economia, administração e 
contabilidade. 8 ed. Porto Alegre, Bookman, 2000. 
MOREIRA, Humberto Ataíde; CYSNE, Rubens Penha. Curso de Matemática para 
Economistas - 2ª Reimpressão. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
FERREIRA, Roberto G. Matemática Aplicada. 7 ed. São Paulo: Atlas. 2010. 
SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática: para os cursos de economia, 

administração e ciências contábeis. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1999. V I. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Noções Básicas de Contabil idade Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  
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Objetivos: 

Proporcionar a compreensão dos fundamentos básicos da Contabilidade, visando a 

instrumentalização para a formação profissional. 

Ementa: 

Noções Básicas de Contabilidade; Estudo do Patrimônio; Estudos da Variações 

Patrimoniais; Elenco das Contas; Princípios Fundamentais de Contabilidade; 

Procedimentos Básicos de Escrituração; Operações Mercantis. 

Bibliografia Básica: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA USP. Contabilidade Introdutória. 9 ed. São 

Paulo: Atlas, 1998. 

FEA/USP.  Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

FAVERO, Hamilton Luiz ET AL. Contabilidade: Teoria e Prática. 4 ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

GONÇALVES, Eugênio Celso; BAPTISTA, Antonio Eustáquio. Contabilidade Geral. 

 6 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

STICKNEY, Clyde P.; WEIL, Roman L. Contabilidade Financeira – introdução aos 

conceitos, métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning. 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial: Atualizado 

conforme Lei No. 11.638/2007 e MP No. 449/2008. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 8 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Ciências Contábeis  
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Componente Curricular : Instituições de Direito Público e Privado 

Código: 

CargaHorária:64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Exercer com ética e prof iciência as atribuições e prerrogativas que são 

contábeis aplicáveis às funções e prescritas por meio da legislação 

específ ica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais.  

Ementa:  

Histórico e conceito de Direito. Fontes do Direito. Ramos do Direito. Constituição e 

elementos do Estado. Hierarquia das normas. Constituição Federal. Noções de 

Direito Civil. Direito das obrigações. 

Bibliografia Básica: 

FÜHER, Maximilianus. Manual de Direito Público e Privado. 17 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil.  Parte Geral. 14 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Introdução ao Estudo do Direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 
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UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Administração  

Componente Curricular : Fundamentos de Administração de Empresas  

Carga Horária :64 h Período letivo: 1º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Proporcionar ao acadêmico uma visão geral a respeito da 

Administração, suas funções, processos e dimensões.  

Ementa: 

Evolução das teorias de Administração. As Organizações e a sociedade. Estrutura e 

funcionamento das organizações. Os processos administrativos e comportamentais 

nas organizações. Mudança organizacional. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração para Administradores e Não 

Administradores.1ed.. São Paulo: Saraiva, 2008 

DRUCKER, P. F. Introdução à Administração. 3 ed. São Paulo: Pioneira, 1988. 

MAXIMINIANO, Antônio César Amaro. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

RIBEIRO, Antônio de Lima. Teorias da Administração. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2006. 

MAXIMIANO, Antônio C.A. Teoria da administração. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MOTTA, Fernando. C. P.; VASCONCELOS, Isabela F. G. Teoria geral da 

Administração. 3ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006. 

KWASNICKA, Eunice Laçava. Introdução à Administração. 6 ed. São Paulo: Atlas, 

2004 

ROBBINS. Sthepen P. Administração. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
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UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Psicologia  

Componente Curricular : Comportamento Organizacional Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Conscientização da importância das relações interpessoais no ambiente 

da organização.  

Ementa:  

Elementos do comportamento humano no contexto organizacional. O indivíduo, os 
grupos e a organização: cultura, clima e mudanças organizacionais, motivação, 
liderança, percepção, conflitos, atitudes e diferenças individuais, comunicação. 
 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, I.  Comportamento organizacional: A dinâmica do sucesso das 

organizações. 2. ed.  Rio de Janeiro:  Elsevier, 2010. 

OLIVEIRA, M. A.G. Comportamento organizacional para a gestão de pessoas.   São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

ROBBINS, S.P.l; JUDGE, T.A.; SOBRAL, F.  Comportamento organizacional/ Teoria 

e prática no contexto brasileiro. 14. ed.  São Paulo:  Pearson, 2010. 

ZANELLI, J.C.; BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A.V.B. (Org.).  Psicologia, 

organizações e trabalho no Brasil.  Porto Alegre:  Artmed, 2004. 

SIQUEIRA. M.M.M. Medidas do comportamento Organizacional: ferramentas de 

diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BARBIERI, U. F. Gestão de pessoas nas organizações: a aprendizagem da liderança 

e da inovação. São Paulo: Atlas, 2013. 
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BERGAMINI, C.W.. Psicologia aplicada a administração de empresas. 2 ed. São 

Paulo: Atlas, 1990. 

BERGAMINI, C. W. Liderança : administração do sentido. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

CAVALCANTI, V. L.  et al. . Liderança e motivação. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  

CHANLAT, J. F. (Coord) (org). Indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. 3 

ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

GOULART, I. B. & SAMPAIO, J.R. (Orgs.) Psicologia do Trabalho e gestão de 

recursos humanos: estudos contemporâneos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998. 

MARCHESI, A. O bem-estar dos professores: competências, emoções e 

valores. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

MERCURE, D. & SPURK, J. (orgs). O trabalho na história do pensamento ocidental. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 

ROTHMANN, S.; COOPER, Cary L.  Fundamentos de psicologia organizacional e do 

trabalho.   Rio de Janeiro:  Elsevier, 2009. 331 p. 

TAMAYO, A. & PORTO, J.B. Valores e Comportamento nas Organizações. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2005. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular: Contabil idade Geral I  Código:  

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Proporcionar a compreensão dos fundamentos básicos da 

Contabilidade, visando à instrumentalização para a formação 

prof issional .  
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Ementa:   

Contabilidade: conceito, objeto, objetivos. Patrimônio: conceitos; representação 

gráfica; equação fundamental. Fatos Contábeis. Escrituração. Débito e crédito. Livros 

Contábeis. Contas: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Plano de Contas. As 

variações  do Patrimônio Líquido. Apuração de Resultados Receitas e Despesas. 

Regime de caixa e de competência. Noções de operações típicas de uma empresa. 

Provisões. Depreciação, amortização, exaustão. Noções de Demonstrações 

Contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 

Bibliografia Básica: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA USP. Contabilidade Introdutória. 9 ed. São 

Paulo: Atlas. 1998. 

FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 10 ed. São Paulo: Atlas. 2010. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo, Atlas.2010. 

PADOVEZE, Clóvis Luís.  Manual de contabilidade básica.  7. ed.  São Paulo : Atlas, 

2009.  

Bibliografia Complementar: 

FAVERO, Hamilton Luiz. et. alii. Contabilidade: teoria e prática. 4 ed– São Paulo: 

Atlas, 2006. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 8 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010. 

GONÇALVES, Eugênio Celso; BAPTISTA, Antonio  Eustáquio. Contabilidade Geral. 6 

ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

IUDICIBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial: Atualizado 

conforme Lei 11638/2007 e MP 449/2008 .8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

STICKNEY, Clyde P.; WEIL. Roman L.Contabilidade Financeira – introdução aos 

conceitos, métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning. 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Ciências Contábeis  
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Componente Curricular : Direito Empresarial Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular: 

Objetivos:  

Conhecer e compreender as leis que regulam o exercício das atividades 

de comércio.  

Ementa:  

Conceitos Gerais e Introdutórios –  Sociedades Empresárias –  Falência 

e Recuperação Judicial –  Títulos de Crédito.  

Bibliografia Básica: 

COELHO. Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito da Empresa20 ed. São 

Paulo; Saraiva; 2009 

FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo. Roteiro das Falências e 

Recuperações. 25 ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2009.  

MARTINS,Fran. Títulos de Crédito. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

Bibliografia Complementar:  

GUSMÃO, Mônica. Lições de Direito Empresarial . 10 ed.  São Paulo: 

Lumen Juris, 2011.  

LIMA, Osmar Brina Correa. Comentários à Nova Lei das Falências . 1 ed. 

São Paulo: Forense, 2009.  

LIPPERT, Márcia Mallmann. A Empresa no Código Civil . 2 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  

MIRANDA, Maria Bernadete. Curso Teórico e Prático de Direito  

Empresarial . 1 ed. São Paulo: GZ Editora, 2010.  

SOUZA, Carlos Gustavo de. Direito de Empresa  –  Organizações e 

Estrutura Societárias. 3 ed. Rio de Janei ro: LFB, 2009. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 
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Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Letras  

Componente Curricular : Textos Empresariais Código: 

Carga Horária:32 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: Produzir redação técnica e comunicação oral formal comuns 

às funções do prof issional da contabil idade.  

Ementa:  

Tipologia Textual.  Produção textual oral e escrita: bi lhetes, resumos, 
resenhas, art igos para periódicos. Coesão. Coerência. Uso de pronomes 
demonstrativos e de tratamento. Redação técnica: carta comercial,  
relatório administrativo, memorando, ata, ofício, requerimento, 
procuração, circular, convocação, declaração, edital, regu lamento, 
estatuto, aviso, ordem de serviço, abaixo -assinado, currículo.  

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de.; HENRIQUES, Antônio. Língua 

Portuguesa : Noções Básicas para cursos Superiores. 9 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

MEDEIROS. João Bosco. Correspondência : técnicas de comunicação 

criativa. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MEDEIROS. João Bosco . Português Instrumental .9 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

Bibliografia Complementar:  

BARBOSA, Severino Antônio M. Redação : Escrever é Desvendar o 

Mundo. 21 ed. Campinas: Papiros, 2010.  

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa . 37 ed. Rio de 

Janeiro.: Lucena, 2009.  

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Oficina de Texto . São 

Paulo: Vozes, 2003. 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 20.ed. 
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São Paulo: Atlas, 2010. 

SOARES, Magda; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de Redação . 1 

ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2000.  

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de História   

Componente Curricular : Sociologia                   Código: 

Carga Horária: 32 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Introduzir os alunos às principais  correntes da Sociologia, de modo a 

entender sua relação com as mudanças econômicas, assim como sua 

contribuição à evolução de novos modelos organizacionais. 

Ementa:  

Conceitos fundamentais de Sociologia. Princípios correntes do pensamento 

Sociológico. Representações sociais e teorias nas análises científicas 

interdisciplinares. Indústria Cultural, comunicação e mudanças sociais. Estado nacional 

contemporâneo: neoliberalismo, política e economia. 

Bibliografia Básica: 

BOTTOMORE, T.; NISBET, R (Org) História da Análise Sociológica. Rio de Janeiro: 

Zahar. 1978. 

COHN, G. (Org.) Sociologia: para ler os clássicos. Rio de Janeiro: Azougue, 2007. 

LOWY, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. São Paulo: 

Busca Vida, 1987. 

MATOS,  O.C.F. Escola de Frankfurt: luzes e sombras do iluminismo. São Paulo: 

Moderna, 1993. 
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RODRIGUES, J. A. (Org.) Durkheim: Sociologia. São Paulo: Ática, 2006 

WEBER, M. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

Bibliografia complementar: 

ARON, R. As Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

ASSOUN, P. L. ;A Escola de Frankfurt. São Paulo: Ática: 1991. 

BERGER, P.L.; LUCKMANN, T. A Construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 

1985. 

BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

COMTE, A. Curso de filosofia Positiva. Os pensadores. Comte: vida e obra. São Paulo: 

Abril Cultural, 1983. 

COSTA, C. Sociologia: uma introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 

1997. 

DOSSE, F. História do estruturalismo. São Paulo: Ensaio; Campinas, SP: EdUNIAMP, 

1993. 

FERNANDES F. Sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação e 

desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1980. 

GRAMSCI, A.Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

GRAMSCI, A.Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização, 

Brasileira, 1979 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Finanças I Código: 

Carga Horária: 64 h Período letivo: 2º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  
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Objetivos: 

Aplicar os princípios básicos do cálculo f inanceiro para a tomada de 

decisão envolvendo f luxos f inanceiros.  

Ementa: Capitalização Simples: cálculo de juros e montante; períodos e taxas 

equivalentes; desconto comercial/ relações entre taxas de juros e taxa de desconto; 

Capitalização Composta: cálculo de juros e montante; desconto composto, 

equivalência de capitais diferidos no tempo; Séries Uniformes de Pagamentos. Séries 

simples e gradiente; Sistemas de Amortização: SAC, PRICE, Americano; Sinking 

Fund 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

PUCCINI, Abelardo Lima. Matemática financeira, objetiva e aplicada. 9 ed. São 

Paulo: Campus, 2011. 

GOMES, J. M.; MATHIAS, W. F. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática Financeira para os cursos de Economia, 

Administração e Ciências Contábeis. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

BRUNI, Adriano Leal.; FAMÁ, Rubens. Matemática Financeira:com HP 12C e Excel. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática Financeira com HP 12C e Excel. 2. ed. São 

Paulo: Prentice Hall Brasil, 2010. 

MENDES, Gilmar de Melo; RODRIGUES, Jose Antônio. Manual de Aplicação de 

Matemática Financeira. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

POMPEO, José Nicolau, HAZZAN Samuel. Matemática Financeira. 6 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

PUCCINI, Abelardo Lima. PUCCINI, Adriana. Matemática financeira. 2 ed. São Paulo: 

Campus, 2008. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira – Aplicações à Análise de 

Investimentos. 4 ed. São Paulo: Pearson – Prentice, 2006. 
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SOBRINHO, J.D.V. Matemática Financeira. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Economia 

Componente Curricular: Fundamentos de Economia       Código:  

Carga Horária: 64 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo:  

Definir os principais conceitos da ciência econômica e apresentar uma síntese da 

teoria econômica. 

Ementa:  

Histórico da economia brasileira, conceitos, definição e objeto da economia; a 

economia como ciência; o sistema econômico; consumo e poupança; introdução à 

teoria monetária; o crédito e o sistema financeiro; inflação; o mercado, taxa de 

câmbio e o regime cambial brasileiro; Microeconomia; Macroeconomia 

Bibliografia Básica: 

SILVA, Cesar Roberto Leite. LUIZ, Sinclayr. Economia e Mercado: Introdução à 

Economia. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. GARCIA, Manuel. Fundamentos de 

Economia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

Bibliografia Complementar: 

GUIMARAES, Bernardo; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Introdução à Economia. Rio 

de Janeiro: Campus, 2009. 

LAGIDIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do Mercado de Capitais. 2 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 
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MONTELLA, Maura. Economia passo a passo. 2. ed. São Cristóvão: Quality Mark, 

2007. 

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. Manual de 

introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

TROSTER, Roberto Luis. Introdução à economia. São Paulo: Pearsonn, 1999. 

 

UFMT/CUR/ICHS 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Direito do Trabalho e Previdenciário 

Carga Horária : 64 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Conhecer e compreender as normas trabalhistas e previdenciárias que 

regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, bem como os 

princípios,  as regras e as insti tuições l igadas a estas relações.  

Ementa:  

História do Direito do Trabalho. Conceito de Direito do Trabalho.  Direito do Trabalho 

no Brasil. Fontes do direito do trabalho. Princípios do direito do trabalho.  Contrato de 

trabalho: Empregado, Empregador, Poder de Direção do Empregador, Remuneração, 

Jornada de Trabalho, Férias, Alterações do Contrato de Trabalho, Suspensão e 

Interrupção do Contrato de Trabalho, Aviso prévio, Cessação do Contrato de 

Trabalho. Estabilidades Provisórias do Empregado. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço. Trabalho da mulher. Trabalho da criança e do adolescente. Fiscalização 

trabalhista. Introdução. Organização Sindical no Brasil. Negociação Coletiva. Direito 

de Greve. 
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Bibliografia Básica: 

BARRETO, Gláucia. Curso de Direito do Trabalho.1 ed. São Paulo: Impetus, 2008. 

CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das leis do Trabalho. 36 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010 

Bibliografia Complementar: 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ed. São Paulo: LTR, 

2011. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 14 ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

ROMAR, Carla Tereza Martins. Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. 

1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Manual Prático das Relações Trabalhistas. 10ed. São 

Paulo: LTR, 2011. 

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação Social. 12 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis                                      

Componente Curricular :  Contabilidade Geral I I  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos:  

Proporcionar conceitos fundamentais de contabilidade que servirão de 

base no decorrer do curso, sua aplicação nas diversas at ividades 

vinculadas à gestão empresarial.  
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Ementa: 

Balanço Patrimonial. Apuração de resultados e sua demonstração. DRE 

–  Demonstração do Resultado do Exercício, Inventário Periódico. 

Inventário Permanente. Registro de Compras. Registro de Vendas. 

Contabilização: Impostos sobre Compras e Vendas. Desconto 

Comercial, Abatimentos. Depreciação. Amortização. Exaustão. 

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. Demonstração de 

Fluxo de Caixa.  

Bibliografia Básica: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA USP.Contabilidade Introdutória. 9 ed. São 

Paulo: Atlas, 1998. 

FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica.10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica.7 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

FAVERO, Hamilton Luiz Et. Al. Contabilidade: Teoria e Prática. 4 ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

GONÇALVES, Eugênio Celso; BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade Geral. 6 

ed. São Paulo: Atlas, 2007 

STICKNEY, Clyde P.; WEIL, Roman L. Contabilidade Financeira– introdução aos 

conceitos, métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de., MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial: Atualizado 

conforme Lei nº 11.638/2007 e PM nº449/2008. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 8 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Matemática  

Componente Curricular :  Estatíst ica Geral  

Carga Horária: 64 h Período letivo: 3º Período 



 

128 

 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos:  

Proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico e quantitativo para 

compreender o relacionamento e variáveis na explicação de grandeza s 

contábeis e econômicas.  

Ementa: Introdução às ideias básicas do método estatístico; Distribuição de 

frequências; Gráficos estatísticos; Medida de posição; Medidas de dispersão; 

Medidas de assimetria e Curtose; Introdução à probabilidade; Variáveis aleatórias; 

Distribuições de probabilidade; Correlação e Regressão Linear; Noções de 

Amostragem e Testes de Hipótese.  

Bibliografia Básica: 

MARTINS, G.A. Estatística geral e aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MORETTIN, P.A. & BUSSAB, W.O. Estatística Básica. Atual Editora Ltda. São Paulo, 

1981. 

MAGALHÃES, M. N e Lima, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. EdUSP. 

7a.ed., 2005. 

Bibliografia Complementar: 

FONSECA, J., S.,MARTINS, G.A..Curso de Estatística.6 ed. São Paulo: Editora Atlas. 

CRESPO, A.A. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.* 

TIBONI, C.G.R. Estatística básica: para os cursos de administração, ciências 

contábeis, tecnólogos e de gestão. São Paulo: Atlas, 2010.  

DOWNING, D.; CLARK, J.. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

STEVENSON, W.J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 1981. 

DAVID, R. A., DENIS, J. S. e THOMAS, A. W. Estatística aplicada à Administração e 

Economia. Tradução da  2. Ed. Norte-americana: Luiz Sérgio de castro Paiva; revisão 

técnica: Petrônio Garcia Martins. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

LAPPONI, J. Estatística usando Excel. 4ªed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 
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Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de História  

Componente Curricular : Gênero, Diversidade, Relações Étnico Raciais e 

Direitos Humanos                                        Código:  

Carga Horária: 32 h Período letivo: 3º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Entender o processo de formação da cultura e do conhecimento e sua 

relação com o indivíduos nas organizações.  

Ementa: 

Direitos humanos, diversidade social, sexual e étnico-racial no contexto dos 

processos educativos. A construção sócio-histórica do corpo, da sexualidade e das 

relações de gênero. A contribuição dos estudos de gênero. Gênero no currículo e na 

organização do trabalho pedagógico: o sexismo na linguagem, nos livros e nas 

práticas sócio educativas. Os conceitos de raça, racismo e etnicidade. Discussão 

acerca de documentos oficiais vigentes: Plano Nacional de Educação e Direitos 

Humanos; Lei nº11. 645/2008; Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004; Resolução 

CNE/CP nº 1, de 30/05/2012; Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

Bibliografia Básica: 

BITTAR, C. B. Educação e direitos humanos no Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 

2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil sem homofobia: programa de combate à 

violência e a discriminação contra GLBT e promoção da cidadania homossexual. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

CAVALLEIRO, E. (org.). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa 

escola. São Paulo: Summus, 2001. 

CASTRO, M. G.; ABRAMOWAY, M.; SILVA, L. B. Juventudes e sexualidade. Brasília: 

UNESCO Brasil, 2004. 

LOURO, G. L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte, 
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Autêntica, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

CARNEIRO, S. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro 

Edições, 2012. 

D`ADESKY, J. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-racismos no 

Brasil. Rio de Janeiro: Palla, 2001. 

FOUCAULT, M. A história da sexualidade: a vontade de saber. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Graal, 1988. 

LE BRETON, D. Antropologia do corpo e modernidade. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2013. 

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 2 

ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1997. 

NASCIMENTO, D. M.; SANTOS L. T.; FERNANDES, M. J. C. Educação & 

Diversidade: temas em debate. São Paulo: Editora CRV, 2014. 

PEREIRA, M. E. et. al. (orgs.). Formação de professores em gênero, sexualidade, 

orientação sexual e relações étnico-raciais. Brasília; Rio de Janeiro: SPM, 2007. 

PRIORE, M. D.; AMANTINO, M. (orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: 

Editora Unesp, 2011. 

SILVA, I. B. O racismo silencioso na escola pública. São Paulo: Junqueira & Marin, 

2009. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso:  Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Biblioteconomia  

Componente Curricular :   Metodologia do Estudo Científ ico  

Carga Horária : 32 h Período letivo: 3º Período 
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Objetivos: 

Oferecer subsídios necessários à compreensão do projeto de pesquisa 

como parte fundamental do processo de produção do conhecimento.  

Ementa:  Ciência e conhecimento científico. Bases históricas da ciência moderna. O 

método nas ciências naturais e humanas. O ato de estudar. O ato de ler. Leitura e 

documentação. Sistematização e apresentação de seminários. Fichamento 

bibliográfico. Principais normas da ABNT relacionadas à documentação (NBR 

6024:2003 – Numeração progressiva das seções de um documento escrito. NBR 

6027:2012 – Sumário. NBR 6028:2003 –Resumo. NBR 6023:2002 – Referências. 

NBR 10520:2002 – Citações em documentos. NBR 15287:2011 – Projeto de 

Pesquisa. NBR 14724:2011 – Trabalhos acadêmicos. NBR 10719:2009 - Relatório 

técnico e/ou científico. NBR 6022:2003 – Artigo em publicação periódica científica 

impressa. NBR 6029:2006 – Livros e folhetos). 

Bibliografia Básica: 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações 

para normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: 

UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- 

científicas. 6. ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

GONZÁLEZ, Antonio, ORTH, Lucia MathildeEndlich.  Técnicas de estudo para 

adolescentes: como superar-se nos cursos fundamental, médio e técnico.  Vozes. 

136 páginas 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p. 

(20 EXEMPLARES). 

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 

Bibliografia Complementar: 

ABNT. NBR 6024:2003 – Informação e documentação. Numeração progressiva das 

seções de um documento escrito. Apresentação. 

ABNT. NBR 6027:2012 – Informação e documentação. Sumário. Apresentação. 

ABNT. NBR 6028:2003 – Informação e documentação. Resumo. Apresentação. 

ABNT. NBR 6023:2002 – Informação e documentação. Referências. Elaboração. 
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ABNT. NBR 10520:2002 – Informação e documentação. Citações em documentos. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 15287:2011 – Informação e documentação. Projeto de Pesquisa. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 14724:2011 – Informação e documentação. Trabalhos acadêmicos. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 10719:2009 - Informação e documentação. Relatório técnico e/ou 

científico. Apresentação. 

ABNT. NBR 6022:2003 – Informação e documentação. Artigo em publicação 

periódica científica impressa. Apresentação. 

ABNT. NBR 6029:2006 – Informação e documentação. Livros e folhetos. 

Apresentação. 

ABREU, Estela dos Santos; TEIXEIRA, José Carlos Abreu. Apresentação de 

trabalhos monográficos de conclusão de curso. 5.ed. rev. ampl. Niterói, RJ, EDUFF, 

2001. 

ALVES-MAZZOTTI, A.; GEWANDSZNJDER, F. O método nas ciências naturais e 

sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 174p. 

BASTOS, Cleverson, KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 104p. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber: metodologia 

científica, fundamentos e técnicas. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001. 

HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde. Roca, 2004. 287 

páginas. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, M. Andrade.  Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 

trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

LAROSA, Marco Antonio; AYRES, Fernando Arduini. Como produzir uma 

monografia passo a passo: siga o mapa da mina. Rio de Janeiro: WAK, 2002. 84p.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. 
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São Paulo: Atlas, 2006. 315p.  (15 exemplares). 

OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Iniciação aos estudos acadêmicos. Opção. 56 

páginas. 

SEVERINO, Antonio Joaquim.   Metodologia do trabalho científico. 22.ed. 

Rev.eamp. São Paulo: Cortez, 2000. 335p. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma 

nova pedagogia da leitura. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1992. 104p. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed.Bookman, 2001. 212 

páginas. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :  Direito Tributário  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Proporcionar os conhecimentos básicos sobre normas tributárias, 

especialmente relacionadas com as atividades empresariais  e 

instrumentos da administração f iscal.  

Ementa:   

Noções Gerais – Conceito – Princípios Constitucionais Tributários – Espécies de 

Tributo – Isenções e Imunidades - Obrigação Tributária – Crédito Tributário – 

Processo Administrativo Fiscal – Ação de Execução Fiscal. 

Bibliografia Básica: 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.  26 ed. São Paulo: Malheiros, 

2005.  

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário. 7 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 
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SABBAG, Eduardo. Elementos de Direito Tributário. 5 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

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

2000. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 2 ed. São Paulo: 

SRS, 2002. 

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 

CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Tributário Constitucional. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001. 

FÜHER, Maximiliano. Resumo de Direito Tributário. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 

1998. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis                                                                              

Componente Curricular :  Ét ica e Legislação Profissional  

Carga Horária : 32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo:  

Conscientizar o aluno acerca de sua responsabilidade enquanto profissional de 

atividade contábil, bem como o dever de observância dos preceitos ético-

profissionais. 

Ementa:   

Objeto e objetivo da Ética. Conceito e campo da Ética. Fontes das regras éticas. 

Comportamento ético. Código de Ética Profissional. O profissional de Contabilidade e 

o exercício da profissão. Ética e qualidade. Estudo de casos. 



 

135 

 

Bibliografia Básica: 

FIPECAFI e LISBOA, Lázaro Plácido. Ética Geral e Profissional em Contabilidade. – 

2.ed. – São Paulo: Atlas, 1997. 

NALI, José Renato. Ética Geral e Profissional. – 10. ed. – São Paulo: Editora Revistas 

dos Tribunais, 2013. 

SÁ, António Lopes de. Ética Profissional. - 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. Código de Ética: um instrumento que adiciona 

valor. – São Paulo: Negócios Editora, 2002. 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova Pericial Contábil: Teoria e Prática. – 10.ed. – 

Curitiba: Juruá, 2012. 

NASH, Laura L. Ética nas Empresas: Guia prático para soluções de problemas éticos 

nas empresas. Tradução: Kátia Aparecida Roque. Revisão técnica: Petes Nadas. São 

Paulo: Makron Books, 2001. 

PAGAN, Marcos. Ética Profissional – V.21. São Paulo: Atlas, 2010. 

PARISI, Claudio e MEGLIORINI, Evandir. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 

2011. 

SENNETT, Richard. A corrosão do Caráter: consequências pessoais do trabalho no 

novo capitalismo. – 17.ed. – Rio de Janeiro: Record, 2012. 

TAILLE, Yves de La. Moral e Ética: dimensões intelectuais e afetivas. – Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :   Finanças e Orçamento Público  

Carga Horária:  32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: Informar sobre o funcionamento do Estado como entidade com fins 
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públicos. 

Ementa: Considerações gerais sobre planejamento – evolução histórica do 

planejamento no Brasil – características. Finanças públicas – normas gerais – 

orçamento. Orçamento público – conceito tradicional – evoluções e mudanças 

ocorridas na elaboração do orçamento público no Brasil – natureza – princípios – 

espécies. Despesa pública – elementos constitutivos – classificação – limites. Receita 

pública – conceito, classificação – originárias e derivadas. Orçamento programa- 

conceitos – objetivos. Funcionamento do sistema de planejamento orçamentário. 

Classificação das transações governamentais – classificação fundamental – 

classificação auxiliar – características da classificação – funcional programática. 

Estudo dos princípios orçamentários – Lei 4.320/64 – aplicação na elaboração de 

orçamento programa. Sistema de administração financeira e orçamentária controle 

interno nos três poderes da união – Controle externo. Aplicação de casos práticos 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Nilton de Aquino et al. Planejamento governamental para municípios.  2 

ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

BRASIL. Lei 4.320/64. Lei do orçamento. São Paulo, Atlas. 

LIMA, Diana Vaz de; CASTRO, Róbison Gonçalves de. Contabilidade Pública: 

integrando união, estados e municípios (Siafi e Siafem). 1 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

PISTICELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade Pública: 

uma abordagem da administração financeira federal. 11 ED. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

Bezerra filho, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público. 1 ed. São Paulo: 

Atlas, 2012 

CARVALHO, José Carlos Oliveira de. Orçamento Público. 3 ed. São Paulo: Campus, 

2008. 

GAMA, Fernando. Fundamentos de Orçamento Público. 1 ed. São Paulo: Campus, 

2009. 

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

VASCONCELOS, Alexandre. Orçamento Público. 3 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 
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2012. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Contabilidade Empresarial  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Proporcionar conhecimentos a respeito da contabilização de fatos  que 

impactam o patrimônio das entidades.  

Ementa: 

As demonstrações Contábeis nas Sociedades Civis, Sociedade mercantil e Entidades 

sem Fins Lucrativos. Simular a realidade empresarial. Fatos permutativos e de 

resultados na composição do patrimônio e seu tratamento contábil na escrituração e 

avaliação. Estudo da estrutura de capital das Empresas; Provisões e Outras 

Transações Societárias; Ajuste a Valor Presente; Valor Justo (Fair Value); Redução 

ao Valor Recuperável dos Ativos (impairment); Ativos e Passivos Contingentes; 

Insubsistências e Superveniências, Dividendos obrigatórios; Reservas 

Bibliografia Básica: 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 9 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2012. 

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

SOUZA, Clóvis de. FAVERO, Hamilton Luiz; TAKAKURA, Massakazu; LONARDONI, 

Mário. Contabilidade Teoria e Prática. Vol. 2. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de 

acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Comercial: Atualizado 

conforme Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 (Livro-texto). 9 ed. São Paulo: Atlas, 
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2010. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, PauloEduardo Vilchez. Contabilidade Básica. 15 

ed.  São Paulo: Saraiva, 2012. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral fácil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SOUZA, Acilon Batista de. Contabilidade de Empresas Comerciais. 1 ed.  São Paulo: 

Atlas, 2002. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Teoria Geral da Contabil idade  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Estudar a origem da contabilidade, seus princípios e os demais conceitos necessários 

para a compreensão do processo da prática contábil. 

Ementa:  

O desenvolvimento do pensamento contábil. A contabilidade norte-americana e sua 

influência. A evolução da contabilidade no Brasil. Teoria versus prática contábil. 

Contabilidade: objeto e objetivos. Estrutura dos conceitos contábeis. Ativo: 

conceituação, caracterização, avaliação/mensuração. Passivo: conceituação, 

caracterização, avaliação/mensuração. Patrimônio Líquido: teorias que o embasam. 

Receitas, despesas, ganhos e perdas. Evidenciação. 

Bibliografia Básica: 

IUDICIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. Introdução à Teoria da Contabilidade– 

Para o nível de Graduação. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

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

HENDRIKSEN, EldonS.VAN BREDA, Michael. Teoria da Contabilidade. 1 ed.9 

reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. 
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Bibliografia Complementar: 

COELHO, Claudio Ulysses Ferreira Coelho; LINS; Luiz dos Santos.Teoria da 

Contabilidade: Abordagem Contextual, Histórica e Gerencial. 1 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova 

abordagem. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, Cesar Augusto Tibúrcio. Teoria da Contabilidade. 2 

ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

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

SANTOS, José Luiz dos. SCHMIDT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves; 

MACHADO, Nilson Perinazzo. Teoria da Contabilidade: Introdutória, Intermediária e 

Avançada. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :   Noções Básicas de Atuária  

Carga Horária : 32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos:   

Proporcionar aos alunos conhecimentos na área atuarial. 

Ementa:  

Estudo da teoria e prática atuarial relacionados à estrutura securitária, modalidades 

de seguros e previdência privada em seu nível básico. 

BibliografiaBásica: 

FERREIRA, Weber José. Introdução à Ciência Atuarial. 1 ed. Rio de Janeiro: Brasília 

MPAS, 2002. 

FIGUEIREDO, Sandra. Contabilidade de Seguros. 1 ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Legislação previdenciária: atualizada de acordo com o 
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Decreto n.º 3.048, de 06/05/1999: Regulamento da previdência social. 15 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CORDEIRO FILHO, Antônio. Cálculo Atuarial Aplicado: teoria e aplicações 1 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

MARTINS, Gilberto de Andrade; CHAN, Betty Lilian; SILVA, Fabiana Lopes da. 

Fundamentos da Previdência Complementar: da Atuária à Contabilidade. 2 ed.  São 

Paulo: Atlas, 2010. 

SOUZA, Silney de. Seguros: Contabilidade, atuária e auditoria. 2 ed.  São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

RODRIGUES, José Ângelo. Gestão do Risco Atuarial. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :   Contabilidade no Agronegócio  

Carga Horária : 32 h Período letivo: 4º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Compreender os fatos econômicos advindos das operações de Mercado 

de Capitais e Financeiro; habil itar o prof issional da Contabil idade a ter 

uma visão sistêmica e participativa das operações da empresa; 

proporcionar o desenvolvimento de habil idades no processo de 

avaliação de um negócio.  

Ementa: 

Noções preliminares sobre a polít ica nacional de cooperativismo, 

constituição, normas e estatuto das cooperativas. Previdência social 

rural, produtor e trabalhador rural . Plano de Custeio e benefício. Nota fiscal de 
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produtor rural. Contabilidade da pecuária. Tipos de atividade, custos na pecuária, 

método de contabilização pelo valor de custo e valor de mercado. Fluxo contábil e 

registros.  Novos projetos e melhoramento. Contabilidade simplificada – pessoa 

física, inventário, anotações das despesas, anotações das receitas, demonstração do 

resultado econômico e financeiro, imposto de renda pessoa física, anexo de atividade 

rural, cadastro no INCRA e declaração de informação e apuração no ITR. 

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 5 ed. 

São Paulo:  Atlas, 2009. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Rural: contabilidade agrícola, Contabilidade da 

Pecuária e Imposto de Renda – Pessoa Jurídica. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

Bibliografia Complementar: 

BURANELLO, Renato M. Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio: 

Regime Jurídico. 1 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

CALADO, Antonio André Cunha: Agronegócio. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

ANCELES, Pedro Eintein dos Santos. Manual de Tributos na Atividade Rural. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2002. 

OLIVEIRA, Neuza Corte de. Contabilidade Aplicada ao Agronegócio: Teoria e Prática. 

2 ed. Curitiba: Juruá, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Estrutura das Demonstrações Contábeis  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  
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Objetivo:  

Identificar a estrutura correta e adequada do Balanço Patrimonial, da Demonstração 

do Resultado do Exercício, da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, da 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração dos Fluxos de 

Caixa e da Demonstração do Valor Adicionado, bem como a obrigatoriedade da 

elaboração. 

Ementa: 

O Patrimônio. Estrutura das Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial. 

Demonstração do Resultado do Exercício. Demonstração de Lucros ou Prejuízos 

Acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração de 

Origem e Aplicação dos Recursos. Fluxo de Caixa e da Demonstração do Valor 

Adicionado – DVA. Demonstração do Resultado Abrangente – DRA. 

Bibliografia Básica: 

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. Número 

de chamada: 652.92 M289 

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade 

empresarial. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 657.3 M341a. 

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e 

gerencial. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 658.15 M425a 

Bibliografia Complementar: 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: um enfoque econômico-

financeiro. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2002. Número de chamada: 657.3 A844e 

BORINELLI, Márcio Luiz; PIMENTEL, Renê Coppe. Curso de Contabilidade para 

gestores, analistas e outros profissionais: de acordo com o pronunciamento do CPC, 

alterações da Lei nº 11.941/2009, alterações da Lei nº 11.638/2007. São Paulo: Atlas, 

2010. Número de chamada: 657 B733c 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 26 – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis. Disponível em 

http://www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php. 
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CUNHA, Jacqueline Veneroso Alves da. RIBEIRO, Maisa de Souza; SANTOS, 

Ariovaldo dos. A Demonstração do valor adicionado como mensuração e distribuição 

da riqueza. Revista Contabilidade & Finanças. São Paulo, n. 37, p. 7 – 23, Jan/Abr. 

2005. Disponível em http://www.scielo.br/br/pdf/rcf/v16n37a01.pdf . Acesso em:17 de 

jul. 2013. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. Número 

de chamada: 657.3 192a 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade Avançada e 

análise das demonstrações financeiras. 15 ed. São Paulo: Frase, 2007. Número de 

chamada:  657.04 N518c 

SANTOS, Ariovaldo dos. Demonstração do valor adicionado: como elaborar e 

analisar a DVA. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007. Número de chamada: 657.3 S237d. 

SILVA, José Pereira. Análise financeira das empresas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 

2008.Número de chamada: 658.15 S586a 

Site do Conselho Federal de Contabilidade: www.cfc.org.br 

Site da Comissão de Valores Mobiliários: www.cvm.gov.br 

Site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis: www.cpc.org.br 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Contabilidade Aplicada ao Setor Público  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Estudar as formas e metodologia de registro, controle e análise da 

atuação econômico-f inanceira do Estado.  
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Ementa:  

Patrimônio Público: Conceito, classificação e grupos. Receita (Variações 

Patrimoniais Aumentativas): conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, 

aspectos legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita. Dívida 

Ativa. Despesa (Variações Patrimoniais Diminutivas): conceito, classificação e 

estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização. 

 Plano de Contas aplicado ao Setor Público e Escrituração Contábil: Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP: conceito, estrutura contas do ativo, 

passivo, variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, resultado e controles do 

Planejamento e Orçamento. Sistemas de Informações Contábeis: Subsistemas de 

contas. Escrituração contábil de operações típicas do setor público. Registros de 

aspectos patrimoniais.   

Demonstrações Contábeis do Setor Público: Conceitos; aspectos legais; forma de 

apresentação, elaboração e análise dos demonstrativos da área pública. Estrutura 

Conceitual para a Contabilidade do Setor Público: Princípios Fundamentais de 

Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público. Conceito, objeto, campo de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP). Interpretação da Legislação 

Básica Aplicada à Contabilidade do Setor Público.  

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de 

outubro de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivill_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm  

Lei n. 4320, 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.Diário Oficial (da) República Federativa do Brasil. 

Brasília, 23 de março de 1964. Retificada em 09 de abril de 1964 e em 03 de junho 

de 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm. 

Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. Diário Oficial (da) república Federativa do Brasil. 

Brasília, 22 de junho de 1993. Republicada em 06 de julho de 1994. Disponível em: 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm . 

PSCITELLI, Roberto Bocaccio e TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública: 

uma abordagem da Administração Financeira Pública. 12ª ed. Revisada, ampliada e 

atualizada. São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo, Atlas, 2007. 

KOHAMA, Helio. Contabilidade Pública: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2006. 

MOTA, Francisco Glauber Lima. Contabilidade Aplicada ao Setor Publico. Brasília: 

autor-editor, 2009.  

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.128, de 21 de 

novembro de 2008. Aprova a NBCT T 16.1. Diário Oficial (da) República Federativa 

do Brasil. Brasília, 25 de agosto de 2008. Disponível em: 

http://www.cfc.org.br/sisweb/ser/Default.aspx. 

Revista Eletrônica CRC-RS – CRC-RS – RS http://www.crcrs.org.br//revistaeletronica/ 

SILVA, Lino Martins. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Contabilidade Tributária  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Estudar a legislação tributária aplicada, tendo em vista as atividades empresariais e 

responsabilidades que são conferidas aos Contadores. 
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Ementa: 

A opção tributária como forma de estrutura da sociedade. Faixas de faturamento. 

Opções tributárias existentes. O reflexo das opções tributárias na Unidade federada e 

Municípios. O objeto social e seu reflexo na carga tributária. 

Bibliografia Básica: 

FABRETTI, Laúdio Camargo. Contabilidade Tributária. 11ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas:  Interpretação e Prática. 30 ed. 

São Paulo: IR Publicações, 2011. 

OLIVEIRA, Luís Martins de; CHIEREGATO, Renato; PEREZ JUNIOR, José 

Hernandez; e GOMES, Marliete Bezerra. Manual de Contabilidade Tributária. 10 ed. 

São Pulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento Tributário na prática. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

Chieregato, Renato; GOMES, Marliete Bezerra, OLIVEIRA, Luiz Martins de; PEREZ 

JUNIOR, José Hernandes. Manual de Contabilidade Tributária. 11 ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de 

acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LOPES, Alexandro Broedel; CALIJURI, Monica Sionara Schpallir. Gestão Tributária: 

Uma abordagem Multidisciplinar. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 7 ed. São Paulo: 

Freitas Bastos, 2011. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho 

de. Contabilidade Tributária. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Contabilidade de Custos  
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Carga Horária : 64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Proporcionar conhecimentos básicos de custos, fazendo conhecer os princípios 

contábeis, suas aplicações e nomenclaturas específicas. 

Ementa:  

Introdução a Contabilidade de Custos; Classificações e nomenclaturas de custos; O 

esquema básico da Contabilidade de Custos; Custos para a valoração de estoques e 

apuração do resultado; Custos diretos de produção; Materiais diretos; controle, 

valoração e aspectos fiscais; Mão de obra direta: controle e valoração; Custos 

indiretos de fabricação: controle, rateio, custo direto dos produtos, 

departamentalização, critérios de rateio; Contabilização dos custos de produção, 

custo do produto vendido e demonstração do resultado. Aplicação dos custos 

indiretos de fabricação. 

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de Custos. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

LEONE, George L. G. LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de Contabilidade de 

Custos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

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

Bibliografia Complementar: 

BLOCHER, Edward J., CHEN, Kung H., COKINS, Gary, LIN, Thomas W. Gestão 

Estratégica de Custos. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

HANSEN, Dom R., MOWEN, Maryanne. Gestão de Custos –  contabilidade e 

controle. 1 ed. Rio de Janeiro: Pioneira Thompson Learning, 2003. 

LINS, Luiz dos Santos; SILVA, Raimundo Nonato Sousa. Gestão de Custos. 1 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

SANTOS, Joel José. Contabilidade e Análise de Custos.  6 ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

SANTOS, José Luiz dos; et al. Fundamentos da Contabilidade de Custos. 1 ed. São 
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Paulo: Atlas, 2006. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :  Práticas Contábeis I  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 5º Período 

CH da aula de campo: CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Proporcionar aos alunos de Ciências Contábeis prat ica na área f iscal 

iniciando-os nos estudos do SPED Fiscal, fenômeno de extrema 

relevância no cenário contábil contemporâneo. 

Ementa:  

Escrituração contábil e fiscal; Livros Fiscais; Escrituração Contábil Digital (ECD);  

Sped Fiscal. Escrituração fiscal e contabilização dos tributos indiretos: IPI, ICMS e 

ISS. Apuração do PIS/PASEP e COFINS. 

Bibliografia Básica: 

CHAVES, Francisco Coutinho; MUNIZ, Érika Gadêlha. Contabilidade tributária na 

prática. 1ª ed. São Paulo: atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade Tributária. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

Pegas, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento Tributário – IPI, ICMS, ISS e IR. 11ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PERES JUNIOR, José Hernandez et al. Manual de contabilidade tributária. 10 ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

REIS, Luciano Gomes dos; GALLO, Mauro Fernando; PEREIRA, Carlos Alberto. 
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Manual de Contabilização de tributos e contribuições sociais. 1 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho. 

Contabilidade tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os 

resultados da empresa. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Administração   

Componente Curricular :  Finanças II  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Compreender os fatos econômicos advindos das operações de Mercado 

de Capitais e f inanceiro; habil itar o prof issional da Contabil idade a ter 

uma visão sistêmica e participativa das operações da empresa; 

proporcionar o desenvolvimento de habil idades no processo de 

avaliação de um negócio.  

 

Ementa: 

 As funções da empresa. As ferramentas utilizadas para previsões financeiras. 

Noções de risco e rentabilidade. Análise do planejamento financeiro. Estratégias 

financeiras de curto prazo. Visão da dinâmica econômico-financeira. Desenvolver 

atitude do administrador financeiro segundo os aspectos de pesquisa, julgamento e 

crítica de problemas de administração financeira e tomada de decisão financeira. 
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Bibliografia Básica: 

LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira. 2. ed.  São Paulo: Atlas, 

2011. 

GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios da Administração Financeira. 12 ed. São 

Paulo: Harbra, 2010. 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

FREZATTI, Fábio. Orçamento Empresarial: planejamento e controle gerencial. 5 ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Administração Financeira: 

Decisões de Curto Prazo, Decisões de Longo Prazo, Indicadores de Desempenho. 1 

ed. São Paulo: Atlas,  2007. 

R.A.Brealey; S.C. Myers; F. Allen. Princípios de Finanças Empresariais. 8 ed. São 

Paulo: MCGraw-Hill, 2008. 

SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração Financeira– Livro Texto – 16ª 

Reimpressão. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 20 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :  Análise das Demonstrações Contábeis  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Apresentar os principais parâmetros para análise de demonstrações contábeis, 

enfatizando-se a relevância das informações obtidas para o controle gerencial e o 

processo decisório das organizações. 
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Ementa:  Estrutura das Demonstrações contábeis e financeiras. Técnicas e Critérios 

de análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras. Análise horizontal e vertical. 

Técnicas de análise por índices financeiros e econômicos. Ciclo Operacional de 

Caixa. Análise de resultados. Valor Econômico Agregado (EVA). Relatório de 

Análises. 

Bibliografia Básica: 

NETO, Assaf Lima; Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

AZEVEDO, Marcelo Cardoso de. Estrutura e Análise das Demonstrações 

Financeiras. 1. Ed. São Paulo: Alínea, 2008. 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade 

Empresarial. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SILVA, César Augusto Tibúrcio. Contabilidade. Florianópolis: Departamento de 

Ciências e Administração. Santa Catarina: UFSC, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

BRIGHAM, Eugene F. e HOUSTON, Joel F. Fundamentos da moderna administração 

financeira. Rio de Janeiro: Campus. 1999.  

FIPECAFI – Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais 

sociedades. 5 ed. São Paulo: Atlas: 2007. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 2. ed. Harbra, 1987. 

SILVA, José Pereira. Análise financeira das empresas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

ROSS, A. Stephen. WESTERFIELD, Rodolph W. JAFFE, Jeffrey, LAMB, Robert. 

Administração Financeira. Versão brasileira de corporate fiannce 10th edition. 10 ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2015. 
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UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :   Perícia, Mediação e Arbitragem  

CargaHorária :64 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos das atividades de Perito 

Contábil, Árbitro e Mediador, como funções inerentes ao prof issional de 

Ciências Contábeis.  

Ementa: 

Fundamentos de perícia contábil. Plano de trabalho em perícia contábil. Laudos 

periciais. Perícia judicial e extrajudicial. Aplicações importantes da perícia contábil. 

Normas brasileiras sobre as perícias. Fraudes em contabilidade. Mediação e 

Arbitragem. 

Bibliografia Básica: 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo – Um comentário à Lei nº 

9.307/96. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 1 ed. RT, 2011. 

CAETANO, LUIZ Antunes. Arbitragem e mediação: Rudimentos. São Paulo: Atlas, 

2002. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2003. 

SÁ, Antonio Lopes de. Perícia Contábil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

BRASIL. Normas, Leis e Decretos. CLT: Consolidação das leis trabalhistas. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. 3 ed. São Paulo: Atlas: 2009. 
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MAGALHÃES, Antonio de Deus F., SOUZA Clóvis de, FAVERO, Hamilton Luiz, 

LONARDONI, Mário. Perícia contábil: uma abordagem teórica, ética, legal, processual 

e operacional. Casos praticados. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009 

MARTINS, Pedro Batista.; CARMONA, Carlos Alberto; LEMES, Selma Maria Ferreira. 

Arbitragem. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Análise de Custos  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Apresentar os principais parâmetros para análise de custos, enfatizando-se a 

relevância das informações obtidas para o controle gerencial e o processo decisório 

das organizações. 

Ementa:  

Métodos de custeamento: variável e por absorção. Custo fico, lucro e margem de 

contribuição. Contribuição marginal e limitação na capacidade de produção. Margem 

de contribuição e custos fixos identificados. Decisão sobre fabricar ou comprar. 

Relação custo-volume-lucro. Custo-padrão. Análise das variações de materiais e 

mão-de-obra. Análise das variações de custos diretos. 

Bibliografia Básica: 

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

MARTINS, Luiz Martins de; COSTA, Rogério Guedes & PEREZ JUNIOR, José 

Hernandez. Gestão Estratégica de Custos. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CLEMENTE, Ademir; SOUZA, Alceu. Gestão de Custos – Aplicações Operacionais e 

Estratégicas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

LINS, Luiz dos Santos; SILVA, Raimundo Nonato Sousa. Gestão de Custos: 



 

154 

 

Contabilidade, controle e Análise. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DATAR, Srikant M.; HORNGREN, Charles T.; FOSTER, George R. Contabilidade de 

Custos. 2 vol. 11 ed. São Paulo: Pearson-Prentice, 2004. 

BORNIA, Antonio Cezar. Análise Gerencial de Custos: Aplicação em empresas 

modernas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BERTI, Anelio. Contabilidade e Análise de Custos. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2009. 

BLOCHER, Edward J.; CHEN, Kung H.; COKINS, Gary; LIN, Thomas W. Gestão 

Estratégica de Custos. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

HANSEN, Dom R.; MOWEN, Maryanne. Gestão de Custos – contabilidade e 

controle.1 ed. Rio de Janeiro: Pioneira –Thompson-Learning, 2003. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :   Práticas Contábeis II  

Carga Horária:32 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Possibil itar ao estudante de Ciências Contábeis entendimento de com o 

elaborar e contabil izar uma folha de pagamento e os seus encargos.  

Ementa:  

Cálculo de Jornada de Trabalho; Horário noturno; Horas extras, Descanso semanal 

remunerado; Faltas e atrasos; elaboração e contabilização da Folha de pagamento; 

Adicionais de Insalubridade e Periculosidade; 13º Salário; Rescisão do contrato de 

trabalho; Formas de apuração de cálculo; Recolhimento do FGTS; Recolhimento de 

IRRF. Recolhimento de INSS 
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Bibliografia Básica: 

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho -  Legislação 

complementar e jurisprudência. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

CASTILHO, Paulo César Baria de. Práticas de cálculos trabalhistas na liquidação de 

sentença. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

CORTEZ, Julpiano Chaves. Práticas Trabalhistas. 12ª ed. São Paulo: Ed. LTr, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários às súmulas do TST. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 

2006. 

NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao Direito do Trabalho. 33ª ed. rev. e atual., São 

Paulo: LTr, 2007. 

Oliveira, Aristeu de. Cálculos trabalhistas. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SANTOS, José Aparecido dos. Curso de cálculos de liquidação trabalhista. 2ª ed. 

Curitiba, Juruá, 2008. 

Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e Provimentos do TRT – 3ª Região e TST. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :  Técnicas de Projetos de Pesquisa  I  

Carga Horária : 32 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Proporcionar relevantes subsíd ios para a elaboração de uma pesquisa 

científ ica nas áreas da contabilidade.  
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Ementa:  

Caracterização da pesquisa em contabilidade; trajetória da construção de um trabalho 

científico em contabilidade; metodologia da pesquisa aplicável às Ciências Sociais, 

Formulação de Hipóteses e caracterização de variáveis em pesquisa Contábil, coleta 

e análise e interpretação de dados e apresentação e estrutura de pesquisas em 

conformidade com a ABNT. 

Bibliografia Básica: 

BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Específica para cada trabalho de acordo 

com o trabalho escolhido. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de 

Monografias e Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2007. 

_____. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2003. 

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. (Coord.). Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2003. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Práticas Contábeis III  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  
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Objetivo: 

Proporcionar ao aluno de ciências contábeis a habil idade de executar os 

procedimentos de encerramento e elaboração das demonstrações 

contábeis obrigatórias .  

Ementa:  

Desenvolver na prática o encerramento das principais demonstrações (Balanço 

Patrimonial – BP e Demonstração de Resultado do Exercício – DRE), e elaboração 

dos demonstrativos exigidos pela Lei 11.638/07. 

Bibliografia Básica: 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as Sociedades de 

Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Rendas das Empresas-Interpretação e Prática. 28 ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, Luíz Martins de; CHIEREGATO, Renato; PEREZ JÚNIOR, José 

Hernandez; GOMES, Marliete Bezerra. Manual de Contabilidade Tributária. 9 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso. Regulamento do ICMS. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARION, José Carlos e IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Comercial. 9 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

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

STICKNEY, Clyde P.;WEIL, Roman L.; Contabilidade Financeira – introdução aos 

conceitos, métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  
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Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :   Contabilidade Avançada  

Carga Horária:64 h Período letivo: 6º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Promover uma visão mais aprofundada e ampla da contabilidade. 

Ementa:  

Transação entre partes relacionadas. Resultados de investimentos no exterior; 

Remuneração do capital próprio; Avaliação de investimento pelo método de 

equivalência patrimonial. Demonstrações consolidadas; fusão, Cisão, Incorporação, 

Liquidação e Extinção; Ganhos de Capital. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Curso de Contabilidade Avançada. Textos, Exemplos 

e Exercícios Resolvidos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de 

acordo com as Normas Internacionais e do CPC.  1. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luiz Martins. Contabilidade Avançada. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

SANTOS, Jose Luiz dos. FERNANDEZ, Luciane Alves. SCHMIDT, Paulo. 

Contabilidade Avançada: aspectos societários e tributários. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

Bibliografia Complementar: 

FENEMICK, Tomislav R. Contabilidade Avançada e Dinâmica Gerencial. 1 ed. 

Curitiba: Juruá, 2011. 

IUDÍCIBUS, Sergio de; LOPES, Alexsandro Broedel. Teoria da Contabilidade 

Avançada. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2004., Luiz;  

MISSAGIA, Luiz; VELTER, Francisco. Contabilidade Avançada. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2011. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade Avançada e 
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Análise das Demonstrações. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Avançada. 5 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2012. 
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UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Economia  

Componente Curricular :  Econometria  

Carga Horária:  64 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos:  

Proporcionar o desenvolvimento do racioc ínio lógico e quantitat ivo; 

aplicar medidas quantitativas de est imação em amostras contábeis e 

econômicas; compreender o relacionamento de variáveis na explicação 

de grandezas contábeis e econômicas.  

Ementa: 

Correlação. Regressão Linear Simples e Múltipla. Análise Discriminante. Simulação. 

Análise da Decisão. Análise Multivariada.  

Bibliografia Básica: 

CORRAR, Luiz J.; THEÓPHILO, Carlos Renato. Pesquisa operacional: para decisão 

em contabilidade e administração. São Paulo: Atlas, 2004. 

GUJARATI, Damodar N. Economia Básica. 3 ed. São Paulo: Perarson, 2005. 

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: HARBRA, 

2001. 

Bibliografia Complementar: 

BARROW, M. Estatística para Economia, Contabilidade e Administração. São Paulo: 

Ática, 2007.  

DAVID, R. A; DENIS, J. S.; THOMAS, A.W.  Estatística aplicada à Administração e 

Economia. Tradução da 2 ed. Norte-americana: Luiz Sérgio de Castro Paiva; revisão 

técnica: Petrônio Garcia Martins. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

LAPPONI, J. Estatística usando Excel. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística Geral e Aplicada. 
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4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

MORETTIN, Pedro; BUSSAB, Wilton. Estatística Básica. 7.ed., São Paulo: Saraiva, 

2011.    

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :  Fundamentos e Normas de Auditoria  

Carga Horária:64h  Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

 Proporcionar aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis conhecimentos 

teóricos e práticos a fim de dotá-los de competências e habilidade para: conceituar 

auditoria e descrever sua importância para a gestão da riqueza patrimonial, 

sabendo-se identificar os objetivos dos tipos de auditoria e aplicar as Normas 

Profissionais e Técnicas de Auditoria. 

Ementa:  

Conceito e âmbito da auditoria. Origem e evolução da auditoria. Tipos de Auditoria. 

Estrutura das Normas Brasileiras de Auditoria e Asseguração: Normas Profissionais 

do Auditor Independente – BBC PA; Normas Profissionais do Auditor Interno – NBC 

PI; Normas Técnicas – NBC TA, NBC TR, NBC TO, NBC TSC e NBC TI. 

Planejamento da Auditoria: Conhecimento do negócio, relevância, risco e estratégias 

preliminares de auditoria. Técnicas Avançadas de Auditoria: Auditoria analítica, 

Revisão analítica e Amostragem. Processo Auditorial: programas de auditoria. 

Parecer e Relatório de Auditoria. Controle Interno: Estudo e Avaliação. Papéis de 

Trabalho. Introdução à auditoria de sistemas computadorizados de informações 

contábeis. 
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Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, M. C. Auditoria: um curso moderno e completo. 8. ed. - São Paulo: Atlas, 

2012. 

ATTIE, William. Auditoria – Conceitos e Aplicações. 6. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 7. ed. – São Paulo: 

Atlas, 2011. 

LONGO, Cláudio Gonçalo. Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações 

Financeiras. São Paulo: Atlas, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

ERNST & YOUNG e FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – 

IFRS vesus Normas Brasileiras. – 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 

FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 

2009. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; [et.al.]. Manual de Contabilidade Societária – Aplicável a todas 

as sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Luís  Martins de. [et.al.]. Curso Básico de Auditoria. - 2. ed. – São Paulo: 

Atlas, 2008. 

WANDERLEY, Carlos Alexandre Nascimento. Auditoria. Rio de Janeiro: Ed. Ferreira, 

2011. 

SÁ, A. Lopes de. Curso de Auditoria. – 10. ed. – São Paulo: Atlas, 2009. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Técnicas de Projetos de Pesquisa II  

Carga Horária:32 h Período letivo: 7º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  
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Objetivos: 

Proporcionar ao estudante de ciências Contábeis condições de elaborar 

seu projeto de pesquisa a f im de elaborar um art igo cient íf ico ou 

monografia de conclusão de curso.  

Ementa:  

Roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa. Estrutura de um artigo. Estrutura 

de Monografia. Construção das fases de um projeto de pesquisa. Projeto de 

Pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Específica para cada trabalho de acordo 

com o trabalho escolhido. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de 

Monografias e Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2007. 

_____. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2003. 

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. (Coord.). Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2003. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :   Contabilidade Internacional  
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Carga Horária:32 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Conduzir os alunos a reflexões sobre o escopo internacional da contabilidade a 

análise das diferenças e similaridades do pensamento contábil, princípios, normas e 

procedimentos vigentes nos diversos países. 

Ementa: 

Contabilidade e seu Ambiente no Brasil. Diferenças Internacionais na Elaboração e 

Apresentação das Demonstrações Contábeis. Harmonização de Padrões Contábeis 

Internacionais. Principais Organismos Mundiais e Regionais Responsáveis pela 

Internacionalização da Contabilidade. Principais Divergências nos Critérios de 

Reconhecimento. Comparação das Normas Internacionais, Norte-Americanas e 

Brasileiras. 

Bibliografia Básica: 

NIYAMA, Jorge Katsumi. Contabilidade internacional. São Paulo: Atlas, 2005. 

SCHIMIDT, Paulo. SANTOS. José Luiz, FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade 

Internacional Avançada. 2 ed. São Paulo; Atlas, 2007 

DELOITTE, Touche Tohmatsu. Normas Internacionais de Contabilidade IFRS. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

LEMES, Sirlei; COSTA, Fábio Moraes da; CARVALHO, Luís Nélson. Contabilidade 

Internacional: Aplicação das IFRS 2005. São Paulo: Atlas, 2006 

WEYGANDT, Jerry J.; KIESO, Donald E.; KIMMEL, Paul D. Contabilidade Financeira. 

3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

OLIVEIRA, Alexandre Martins Silva. et al. Contabilidade Internacional, Gestão de 

Riscos, Governança Corporativa, Contabilização de Derivativos. São Paulo; Atlas. 

2008  

SCHIMIDT, Paulo. SANTOS. José Luiz, FERNANDES, Luciane Alves. Fundamentos 

de Contabilidade Internacional. Vol. 12 . São Paulo: Atlas, 2006. 

COMITÊ de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Pronunciamentos Técnicos. 
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Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular :   Contabilidade Gerencial  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivo: 

Compreender as normas e os conceitos teóricos e práticos da moderna 

contabil idade gerencial como ferramenta de apoio para o processo de 

tomada de decisão e auxil ia a gestão empresarial.  

Ementa:  

Abordagem Comportamental da Contabilidade. Informações Contábeis para Decisão. 

Modelos Avançados de Planejamento e Controle de Gestão: Política e formação de 

Preço, Orçamento Empresarial. 

Bibliografia Básica: 

IUDÍCIBUS, S. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 1998. 

JIAMBALVO, J. Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos, 2002. 

PIZZOLATO, N. D. Introdução à contabilidade gerencial. São Paulo: Makron Books, 

2000. 

Bibliografia Complementar: 

ATKINSON, A. A. et al. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2000. 

CREPALDI, S. A. Contabilidade gerencial. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

MATARAZZO, D. Análise financeira dos Balanços. São Paulo: Atlas, 2000. 

PADOVEZE, C. L. Contabilidade gerencial. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

WARREN, C. S.; REEVE, J. M.; FESS, P. E. Contabilidade gerencial. São Paulo: 
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Thomson, 2003. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :   Controladoria  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Proporcionar o conhecimento de um modelo baseado na visão de gestão por 

resultado econômico e a compreensão de sistema de informação de controladoria 

estruturado dentro de uma concepção holística. 

Ementa:  

Controladoria: conceito, âmbito da função e estruturação; eficiência e eficácia. O 

sistema de informações contábeis: importância, planejamento e implementação; a 

elaboração de relatórios para uso interno e externo. Informação: análise, gerência e 

tecnologia. A função controle de propriedade: conceito e implementação. Sistemas 

Gerenciais: abordagem e aplicações; controle dos custos, despesas, receita e nível 

de eficiência. Divisões rotineiras e não rotineiras. Planejamento e fixação de políticas. 

Estratégia de Negócios: o papel do controler. 

Bibliografia Básica: 

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: Teoria e Prática. 4 

ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

NAKAGAWA, Massaiuki. Introdução à Controladoria: Conceitos, sistemas, 

implementação. 1 ed. São Paulo: Atlas, 1993. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade Gerencial: um Enfoque em Sistemas  de 

Informação. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; PESTANA, A. O.; FRANCO, S. P. C. 

Controladoria de gestão: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
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Bibliografia Complementar: 

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

2010. 

NASCIMENTO, Auster Moreira, REGINATO, Luciane. Controladoria: Instrumento de 

Apoio ao Processo Decisório. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, Antonio Benedito da Silva. Controladoria: Fundamentos do Controle 

Empresarial. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

OLIVEIRA, Luiz Martins de; PEREZ JR, José Hernandes; SILVA, Carlos Alberto dos 

Santos. Controladoria Estratégica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Básico.  1 ed. São Paulo: Thompson, 2004. 

SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa. Controladoria como instrumento de Gestão. 2 ed. 

Curitiba: Juruá, 2010. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Estágio Supervisionado    Código: 

CargaHorária:208 h Período letivo:  

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos:  
Complementar e enriquecer da formação acadêmica do aluno, nos moldes 
estabelecidos pela legislação vigente que trata do estágio curricular. 

Ementa:  
Trabalho de campo, onde as atividades práticas são realizadas a partir de uma 
fundamentação teórica adquirida, previamente ou simultaneamente, durante o curso. 

Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista e atualizada. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações 

para normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: 
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UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- 

científicas. 6. ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p. 

(20 EXEMPLARES). 

LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2005. 315 p 

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 

Bibliografia Complementar: 

ABREU, Estela dos Santos; TEIXEIRA, José Carlos Abreu. Apresentação de 

trabalhos monográficos de conclusão de curso. 5.ed. rev. ampl. Niterói, RJ, EDUFF, 

2001. 

ALVES-MAZZOTTI, A.; GEWANDSZNJDER, F. O método nas ciências naturais e 

sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 174p. 

BASTOS, Cleverson, KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 104p. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber: metodologia 

científica, fundamentos e técnicas. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001. 

HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde. Roca, 2004. 287 

páginas. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, M. Andrade.  Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 

trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 315p.  (15 exemplares). 

OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Iniciação aos estudos acadêmicos. Opção. 56 

páginas. 

SEVERINO, Antonio Joaquim.  Metodologia do trabalho científico. 22.ed. Rev.eamp. 
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São Paulo: Cortez, 2000. 335p. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma 

nova pedagogia da leitura. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1992. 104p. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Bookman, 2001. 212 

páginas. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante : Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso Código: 

CargaHorária:128 h Período letivo:  

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos:  
Criar as condições para que o aluno, de posse de seu Projeto de Pesquisa dê 
continuidade ao trabalho de investigação em conjunto com o professor orientador, 
conforme o regulamento do curso, visando apresentar, ao término do semestre, o 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ementa:  
Disciplina de caráter eminentemente prático, funcionando sob a forma de elaboração 
de um trabalho de cunho científico passível de publicação. Nesta tarefa, o discente 
conta com um professor orientador acompanhando-o em todas as etapas de 
confecção do TCC, até a apresentação à Banca Examinadora. 

Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista e atualizada. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações 

para normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: 

UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- 

científicas. 6. ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 
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LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p.  

LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2005. 315 p 

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 

Bibliografia Complementar: 

ABNT. NBR 6024:2003 – Informação e documentação. Numeração progressiva das 

seções de um documento escrito. Apresentação. 

ABNT. NBR 6027:2012 – Informação e documentação. Sumário. Apresentação. 

ABNT. NBR 6028:2003 – Informação e documentação. Resumo. Apresentação. 

ABNT. NBR 6023:2002 – Informação e documentação. Referências. Elaboração. 

ABNT. NBR 10520:2002 – Informação e documentação. Citações em documentos. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 15287:2011 – Informação e documentação. Projeto de Pesquisa. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 14724:2011 – Informação e documentação. Trabalhos acadêmicos. 

Apresentação. 

ABNT. NBR 10719:2009 - Informação e documentação. Relatório técnico e/ou 

científico. Apresentação. 

ABNT. NBR 6022:2003 – Informação e documentação. Artigo em publicação 

periódica científica impressa. Apresentação. 

ABNT. NBR 6029:2006 – Informação e documentação. Livros e folhetos. 

Apresentação. 

ABREU, Estela dos Santos; TEIXEIRA, José Carlos Abreu. Apresentação de 

trabalhos monográficos de conclusão de curso. 5.ed. rev. ampl. Niterói, RJ, EDUFF, 

2001. 

ALVES-MAZZOTTI, A.; GEWANDSZNJDER, F. O método nas ciências naturais e 

sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 174p. 

BASTOS, Cleverson, KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 104p. 
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CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber: metodologia 

científica, fundamentos e técnicas. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001. 

HADDAD, Nagib. Metodologia de estudos em ciências da saúde. Roca, 2004. 287 

páginas. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, M. Andrade.  Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 

trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

LAROSA, Marco Antonio; AYRES, Fernando Arduini. Como produzir uma 

monografia passo a passo: siga o mapa da mina. Rio de Janeiro: WAK, 2002. 84p.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 315p.   

OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Iniciação aos estudos acadêmicos. Opção. 56 

páginas. 

SEVERINO, Antonio Joaquim.  Metodologia do trabalho científico. 22.ed. Rev.eamp. 

São Paulo: Cortez, 2000. 335p. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma 

nova pedagogia da leitura. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1992. 104p. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Bookman, 2001. 212 

páginas. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular :  Auditoria Aplicada  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 8º Créditos: 04 
 

Ementa:  

Auditoria das Demonstrações Contábeis. Auditoria Operacional e 

Gestão. Auditoria Aplicada ao Setor Público. Auditoria Tributária. 

Auditoria Trabalhista e Previdenciária. Auditoria de Inst ituições 

Financeiras.  
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Objetivos: 

Objetivo Geral:  

Proporcionar aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis 

conhecimentos técnicos e práticos a f im de dotá -los de competências e 

habil idades para: executar e defini r os objetivos e procedimentos a 

serem atingidos e aplicados nas diversas modalidades de auditoria em 

consonância com as Normas e Legislação aplicáveis em cada uma 

dessas modalidades.  

Objetivos Específ icos:  

Especif icamente esta discipl ina tem a missão de capacitar os 

estudantes para: Conhecer, definir e aplicar os objetivos e procedimentos de 

auditoria das demonstrações contábeis elaboradas pelas organizações; Inspecionar 

os papéis de trabalhos elaborados e identificando-se fraquezas de controle e pontos 

de melhorias; Elaborar relatórios circunstanciados de auditoria; Saber compor a 

equipe de trabalho para a execução dos processos de cada modalidade de auditoria; 

Conhecer as tecnologias e o alcance de cada modalidade de auditoria aplicada. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Auditoria de Impostos e Contribuições. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

ATTIE, Willian. Auditoria: Conceitos e Aplicações. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

_____. Auditoria Interna. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CAMPOS, Lucila Maria de Souza; LERÍPIO, Alexandre de Ávila. Auditoria Ambiental: 

uma ferramenta de gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 

CRUZ, Flavio da. Auditoria Governamental. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

DIAS, Sérgio Vidal dos Santos. Auditoria de Processos Organizacionais. 2 ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, M.C. Auditoria: um curso moderno e completo. 8 ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 7 ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 
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FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LONGO, Cláudio Gonçalo. Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações 

Financeiras. São Paulo: Atlas, 2011. 

MÜLLER, Aderbal N. e PENIDO, Eduardo. Auditoria Integral: metodologia GAP. 2 ed. 

Curitiba: Juruá, 2009. 

SANTOS, José Luiz dos; SCHIMIDT, Paulo; GOMES, José Mário Matsumura. 

Fundamentos de Auditoria Fiscal. Vol. 20. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Contabilidade de Cooperativas  

Carga Horária:32 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 02 

Ementa:  

Evolução histórica e regime jurídico das sociedades cooperativas 2. Aspectos 

tributários das sociedades cooperativas 3. Aspectos contábeis das sociedades 

cooperativas: normas brasileiras e normas internacionais de contabilidade 4. 

Operações entre cooperados e cooperativas. 

Objetivo Geral:  

Conduzir o futuro prof issional a um contato amplo com os conceitos 

contábeis aplicados a entidades cooperativas, mediante o estudo e 

análise dos aspectos part iculares da contabil ização destas entidades.  

Bibliografia Básica: 

POLONIO, W. A. Manual das sociedades cooperativas. São Paulo: Atlas, 2006. 

RICCIARDI, L. Cooperativa, a empresa do século XXI: como os países em 

desenvolvimento podem chegar a desenvolvidos. São Paulo: LTR. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R. Manual de Contabilidade das 

Sociedades por ações – Aplicável também às demais sociedades. 7 ed. Ver. E atual. 

São Paulo: Atlas, 2006. 
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Bibliografia Complementar: 

ERNST & YOUNG e FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – 

IFRS versus Normas Brasileiras. – 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2010 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de 

acordo com as Normas Internacionais e do CPC.  1. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

RECH, D. Cooperativas: uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2000.  

SCHARDONG, A. Cooperativa de Crédito - Instrumento de Organização Econômica 

da Sociedade. Editora Rígel, 2002.  

SILVA PIRES, M.L.L. Cooperativismo Agrícola em Questão. São Paulo: ESS, 2004. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Letras  

Componente Curricular: Língua Brasileira de Sinais - Libras  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Visão contemporânea sobre os fundamentos da inclusão e ressignificação da 

educação especial na área da surdez. Cultura e identidade surda, tecnologias na área 

da surdez. Linguagem corporal e expressão. Critérios diferenciados da língua 

portuguesa para surdos. 

Objetivo Geral:  

Proporcionar conhecimento ao prof issional do uso das l ibras como 

instrumento de inclusão social .  

Bibliografia Básica: 

Introdução à Gramática da LIBRAS in Educação Especial – Língua Brasileira de 

Sinais. Vol. II. Série atualidades Pedagógicas 4, MEC/SEESP. 

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 
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LIBRAS, e o Art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 2005. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>. 

Acesso em: 15 de Nov. 2014. 

______. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais e dá outras providências. 2002. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 15de Nov. 

2014. 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Dicionário digital da Língua Brasileira de 

Sinais. Brasília: INES. 

FELIPE, Tanya A; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: curso básico - Livro do 

professor/instrutor - Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: 

MEC, 2001. 384 p. 

QUADROS, Ronice Müller de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. 

Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

QUADROS, Ronice Müller de. Tradutor e Interprete de língua brasileira de sinais e 

lingua portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2004. 94 p. (Programa 

Nacional de Apoio a Educação de Surdos). 

SKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Editora 

Mediação, 1998. 

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

Bibliografia Complementar: 

BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro: UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995. 

CAPOVILLA, Fernando César. RAFHAEL, Walkiria Duarte. MAURICIO, Aline Cristina 

L. Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais 

Brasileira. 2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 

CAPOVILLA, Fernando César. RAPHAEL, Walkiria Duart. Enciclopédia da Língua de 

Sinais Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo: (Fundação) Vitae: 

Fapesp: Capes: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. Vol. 8. 

CORRÊA, J. M. Surdez – E os fatores que compõem o método áudio + visual de 

linguagem oral. São Paulo: Atheneu, 1999. 
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HONORA, Márcia. FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro Ilustrado de Língua 

Brasileira de Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 

SÁ, N. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDUFAM, 2002. 

SACKS, O. Vendo vozes – Uma viagem ao mundo dos surdos. 5. ed. São Paulo: 

SchwarczLtda, 2005. 

SASSAKI, R. K. Inclusão – Construindo uma sociedade para todos. 7. ed. Rio de 

Janeiro: WVA, 2006. 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis. Editora: 

UFSC, 2008. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Elaboração e Análise de Projetos  

Carga Horária:64 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Esquematização dos Estudos de Projetos; Estudos de Mercado; Engenharia de 

Projetos; Dimensionamento do Projeto; as Inversões do Projeto; Custos e Receitas e 

Financiamentos de Projetos. 

Objetivo Geral:  

Compreender a sistematização da elaboração de projetos e análise de 

sua viabil idade mercadológica e f inanceira.  

Bibliografia Básica: 

AMERENO, L. C. Spencer. Elaboração e Análise de Projetos Econômicos. São 

Paulo: Atlas, 1977. 

MONTAGNER, Carlos Alberto. Elaboração e Análise de Projetos.Curitiba: IESDE 

Brasil AS. 2012. 

KRAYCHETE, Gabriel. Puxando o Fio da Meada: viabilidade econômica de 

empreendimentos associativos. Rio de Janeiro: Capina, 1998. 
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Bibliografia Complementar: 

GERSOOF, C.J. Ralph. Identificação e Elaboração de Projetos. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1979. 

HOLANDA, Nilson. Planejamentos e Projetos. Rio de Janeiro: APEC, 1975. 

WOILER, Sansão; MATHIAS, Washington F. Projetos, Planejamento, Elaboração e 

Análise. 2 ed. São Paulo: Atlas,2010.  

HIRSCHFELD, Henrique. Viabilidade Técnico-Econômica de Empreendimento. São 

Paulo: Atlas, 1993. 

_____. Engenharia Econômica e Análise de Custos. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Direito Administrativo 

Carga Horária : 64 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

O Direito Público e Privado; Direito Administrativo: Conceito, Relação 

com os outros ramos do Direito e com as Ciências Sociais; Direito 

Administrativo e Ciência da Adminis tração; Direito Administrativo e 

Polít ica; Fontes do Direito  Administrat ivo; codif icação e Interpretação do 

Direito Administrat ivo; O Direito Administrativo do Brasil ; Sistemas 

Administrativos e o Sistema Administrat ivo no Brasil;  Administração 

Pública: Estrutura, Atividade, Poderes, uso e abuso de Poder; Abuso de 

Poder: Poderes Administrat ivos, Atos Administrativos, Contratos  

Administrativos, Serviços Públicos, Servidores Públicos, Domínio 

Público;  Intervenção na Propriedade e Atuação no Domínio Econômico; 

Responsabil idade Civi l da Administração; Controle da Administração e 

Organização Administrativa Brasileira.  
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Objetivo Geral:  

Proporcionar a Compreensão do Direito Administra t ivo como instrumento 

essencial da Administração Pública. 

Bibliografia Básica: 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 

______. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização, parceria público-privada e outras formas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MEIRELES, Helpy Lopes. Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1990. 

Bibliografia Complementar: 

ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. 2. ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 14. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle jurisdicional da administração 

pública. São Paulo: Saraiva, 2002. 

DALLARI, Adilson Abreu. Regime constitucional dos servidores públicos. 2. ed. rev. e 

atualizada de acordo com a CF/88. São Paulo: RT, 1992. 

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 

São Paulo: Malheiros, 1997. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Economia  

Componente Curricular : Noções de Comércio Exterior  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 04 
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Ementa:  

Legislação Aduaneira; Repartições Responsáveis pela Normatização Fiscalização e 

Controle da Política de Importação no Brasil; Termos Comerciais Internacionais; 

Classificação Fiscal de Importação e Exportação Brasileira; Transportes 

Internacionais; Seguros Internacionais; Estrutura e Funcionamento do Comércio 

Exterior Brasileiro; Câmbio e Créditos Documentários na Importação e Exportação; 

Despacho Aduaneiro; Roteiros Básicos dos Procedimentos; de uma 

importação/Exportação e Processo Administrativo Fiscal. 

Objetivo Geral:  

Compreender o funcionamento do comércio internacional, observando a 

legislação e os fatores principais que exercem força sobre esta 

atividade. 

Bibliografia Básica: 

KEEDI, Samir. ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas. São Paulo: 

Aduaneiras, 2007.  

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economia internacional: teoria e politica. 

São Paulo: Makron Books, 2005.  

MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007.  

BRASIL. Leis e Decretos. Decreto Lei 2471 de 01/09/88. Regulamento Aduaneiro. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Decreto 97.410 de 23/12/88. Regulamento do Imposto de Importação. 

DEL CARPIO, Rómulo Francisco Vera. Carta de crédito e UCP 500: comentada. 4. 

ed. São Paulo: Aduaneiras, 2003.  

DEL CARPIO, Rómulo Francisco Vera. Cobranças documentárias e URC 522 da CCI: 

comentada. São Paulo: Aduaneiras, 1995. 

FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2003. 

MINERVINI, Nicola. Exportar: competitividade e internacionalização. São Paulo: 

Makron Books, 1997.  

RATTI, Bruno. Comércio internacional e câmbio. 10. ed. São Paulo: Aduaneiras, 
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2001. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Economia  

Componente Curricular :  Mercado de Capitais  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Histórico e Evolução do Mercado de Capitais no Brasil; Estrutura do Sistema 

Financeiro Nacional. Subsistema Normativo; Subsistema Operativo; Órgãos: 

competência, composição e funcionamento; Conselho Monetário Nacional: 

composição, competência e funcionamento; Comissão de Valores Mobiliários. 

Organização. Competência. Funcionamento. Resoluções da CVM; Mercado de 

Capitais. Bolsa de Valores. Mercado de Balcão; Instituições Financeiras e não 

Financeiras. Papel e Função; Bancos Múltiplos; Intermediação Financeira. 

Conceituação; Captação e Aplicações. Produto Financeiro; Tipos de riscos nas 

operações financeiras e Indexadores financeiros. 

Objetivo Geral:  

Proporcionar conhecimentos a respeito do funcionamento  dos mercados 

de capitais, de crédito e de investimento.  

Bibliografia Básica: 

NETO ASSAF, Alexandre.  Mercado Financeiro. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

FIPECAFI. Manual de controle operacional de bancos de Investimentos. 2 ed. São 

Paulo: Atlas, 1990. 

ROSSETTI, José Paschoal. LOPES. João do Carmo. Economia 

Monetária . 9 ed. São Paulo; Atlas, 2005 
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Bibliografia Complementar: 

FIPECAFI. Manual de controle operacional de Sociedade de Crédito de 

Financiamento e Investimento. São Paulo: Atlas, 1992. 

FIPECAFI. Manual de controle operacional de Sociedades Distribuidoras. São Paulo: 

Atlas, 1992 

FIPECAFI. Manual de controle operacional de Sociedades Corretoras.2 ed. São 

Paulo: Atlas, 1992 

GRINBLATT,Mark.TITMAN, Sheridan. Mercados Financeiros, Estratégia 

Corporativa . 2 ed. Porto Alegre; Bookman, 2005.  

VASCONCELLOS. Marco Antonio S. PINHO, Diva Benevides. Manual de 

Economia . São Paulo; Saraiva, 2005.  

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular: Contabil idade Nacional  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

Conceitos. Objetivos. Finalidades; Evolução Histórica; experiência Brasileira em 

Contas Nacionais; Órgãos. Responsáveis pelas Contas Nacionais. Principais 

Trabalhos; sistemas de Contas Nacionais; Estrutura das contas Nacionais; Forma de 

Apresentação das Contas Nacionais; Economia de Dois Setores: Empresas e 

Famílias; Economia de Três Setores: Empresas, Famílias e Governo; Balança de 

Pagamentos. Estrutura. Registro das Transações; Inclusão do Resto do Mundo. 

Principais Características do Modelo e Análise de Interpretação de Contas. 

Objetivo Geral:  

Proporcionar a compreensão do funcionamento das contas nacionais e 

da formação do produto interno bruto.  
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Bibliografia Básica: 

BLANCHARD, O. J., Pearson. Macroeconomia. 3ª ed, Pearson Education - Br 

PAULANI, L. M. E M. BOBIK. Nova Contabilidade Social – Uma Introdução à 

Macroeconomia,, Saraiva, 2006. 

ROSSETTI, Jose Paschoal. Contabilidade Social. 7 ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

Bibliografia Complementar: 

DORNBUSCH, R. e FISCHER, S. Macroeconomia. 5ª. ed, São Paulo, MacGraw-Hill, 

1991. 

FILELINI, Alfredo. Contabilidade Social. São Paulo: Atlas, 1998. 

FROYEN, R. Macroeconomia. Saraiva, 1999. 

MANKIW, N. G. Macroeconomia. Edição revisada, Rio de Janeiro, Livros Técnicos e 

Científicos Editora SA, 1995. 

MONTORO FILHO, André F. Contabilidade Social: uma introdução a macroeconomia. 

São Paulo: Atlas,1998 

SIMONSEN, M. H. E CYSNE, R. P. Macroeconomia. Atlas. 2ª ed, 1995.  

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular : Contabilidade Ambiental e Social  

Carga Horária : 64 h Período letivo: 

8º Período 

Créditos: 04 

Ementa:  

A evolução do conceito de responsabilidade social; Algumas formas de atuação 

social empresarial; Reputação Corporativa; Governança Corporativa e 

responsabilidade social; Responsabilidade Social e Marketing societário. 

Objetivo Geral:  

Demonstrar a importância da Responsabilidade Social Corporativa para o ambiente 

organizacional. 
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Bibliografia Básica: 

KRAEMER, Maria Elizabeth. Contabilidade e Gestão Ambiental. 2° ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

MACHADO FILHO, Cláudio P. Responsabilidade Social e Governança: O Debate e 

as Implicações. São Paulo: Pioneira Thomson, 2006. – 05 ex; 

TENORIO, Fernando G. (et. al). Responsabilidade Social Empresarial: Teoria e 

Prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, José Pedro Soares, Responsabilidade Social Corporativa. Camponas; 

Komedi, 2008. 

KARKOTLI, Gilson e ARAGÃO, Sueli Duarte – Responsabilidade Social: uma 

contribuição à gestão transformadora das organizações. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

PRINGLE, Hamish e THOMPSON, Marjori – Marketing Social. São Paulo: MaKron 

Books, 2000. 

FERREIRA, Aracéli Cristina de Souza. Contabilidade Ambiental: Uma informação 

para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2006. 

RIBEIRO, Maisa de Souza. Contabilidade ambiental. São Paulo: Saraiva, 2005. 

TINOCO, João Eduardo Prudêncio; KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. 

Contabilidade e Gestão Ambiental. 2 ed. Atlas. São Paulo: 2008. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de Ciências Contábeis  

Componente Curricular:  Tópicos Contemporâneos de Contabil idade  

Código:  

CargaHorária:32 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo:20 h CH da prática como 

componente curricular:  
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Objetivos:  

A disciplina tem por objetivo propor ao aluno uma nova visão de evolução e novos 

estudos da contabilidade na atualidade. Paralelamente oportunizar ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes quanto à necessidade do estudo 

continuado, melhoria da visão crítica e holística em relação aos estudos contábeis. 

Ementa:   

A importância da bolsa de valores e como investir. Mercado de ações e de futuros. 

Estudo de assuntos relevantes e emergentes em ciências contábeis, visando a 

atualização, reciclagem e inter-relação de tópicos fundamentais da área. 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Investimento em ações: guia teórico 

e prático para investidores. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. xiii, 261 p. 

BRASIL.; OLIVEIRA, Juarez de. Lei de sociedades anônimas: (lei n. 6.404, de 15-12-

1976, bolsa de valores, comissão de valores imobiliários. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

1994. lxi, 855 p. (Coleção Saraiva de Legislação)  

CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE. CONGRESSO USP 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CONTABILIDADE. 

http://www.congressousp.fipecafi.org/ 

Bibliografia Complementar: 

CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações 

para normalização de trabalhos acadêmicos. 6.ed. rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: 

UFJF, 2000.  

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico- 

científicas. 6. ed.ampl. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 213p. ISBN: 85-7041-153-7. 

GONZÁLEZ, Antonio, ORTH, Lucia Mathilde Endlich.  Técnicas de estudo para 

adolescentes: como superar-se nos cursos fundamental, médio e técnico.  Vozes. 

136 páginas. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 583 p.  

TIERNO, Bernabe. As melhores técnicas de estudo. Martins Fontes. 232 páginas. 
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UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Acadêmica Ofertante: Departamento de História  

Componente Curricular: Filosofia                                        Código:  

CargaHorária:64 h Período letivo: 8º Período 

CH da aula de campo:  CH da prática como 

componente curricular:  

Objetivos: 

Desenvolver o raciocínio lógico a partir da consciência histórico-filosófica. 

Ementa:   

Significado da Filosofia. O Problema metodológico no Conhecimento Filosófico – 

Científico. Apropriação do Conhecimento Filosófico nas Relações Sociais. Reflexão 

Conclusiva. A pessoa, sua Localização e Auto-realização.   

Bibliografia Básica: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 

3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2008.  

LONY, Michael. Método Dialético. Teoria e prática. Rio de Janeiro, Paz e Terra 

MENDONÇA, Eduardo Prado de. O mundo precisa de filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 

2001. 

Bibliografia Complementar 

BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar. O pensamento filosófico em bases 

existenciais. São Paulo: Globo, 1998.  

COTRIM, Gilberto. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 1986.  

DURANT, Will. A história da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 2000.  

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Cia das Letras, 1995.  

KOSIK. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro; Paz e Terra. 

OLIVEIRA, Manfredo A. de (Org.). Correntes fundamentais da ética contemporânea. 

Petrópolis: Vozes, 2000.  

PENA-VEGA, Alfredo; ALMEIDA, Cleide R. S.; PETRAGLIA, Izabel. (Izabel.(Orgs.) 
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Edgar Morin: Ética, cultura e educação. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

UFMT/CUR/ICHS/DCC 

Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis  

Unidade Ofertante:  Departamento de Ciências Contábeis   

Componente Curricular: Sistemas de Informações Contábeis  

Carga Horária: 32h Período letivo: 7º 

Período 

Créditos: 02 

Ementa:  

Conceitos introdutórios. A contabilidade e a Teoria dos Sistemas. A Contabilidade e a 

Teoria da Informação. Aplicação do Pensamento Sistêmico. Sistemas de Informações 

Gerenciais. Elaboração de um Sistema de Informações Contábeis. 

Objetivo Geral:  

Proporcionar a compreensão das informações necessárias ao processo de tomada 

de decisão das organizações. Dimensionar a estrutura para viabilizar a implantação e 

a operacionalização dos sistemas de informações. Assegurar a integridade, a 

atualização e a confiabilidade das informações. 

Bibliografia Básica: 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: Tecnologia da informação e a 
empresa do século XXI. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de Informações Gerenciais. 4 
ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Sistemas de Informações Contábeis. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistema de Informação: Um enfoque Gerencial. São Paulo: 
Atlas, 1985. 

D`ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização Sistemas e Métodos. Analise, 
Redesenho, e Informatização de Processos Administrativos: Atlas, 2001. 

GRAEML, Alexandre. Sistemas de Informação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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GUIMARÃES, André Sathler, JOHNSON, Grace F. Sistemas de Informações, 
Administração em Tempo Real. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

 
ROSINI, Alessandro Marco, PALMISANO, Ângelo. Administração de Sistema de 
Informação e a Gestão de Conhecimento.1 ed. São Paulo: Thompson, 2003. 
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APÊNDICE B – REGULAMENTO DE ESTÁGIO 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

ICHS /CUR/UFMT 
 

Dispõe sobre a prática das Atividades de Estágio 
Supervisionado Obrigatório e não Obrigatório do Curso de 
Ciências Contábeis ICHS/CUR/UFMT.  

 
 

 

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS E NÃO 
OBRIGATÓRIOS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.  1º. Este Regulamento disciplina as atividades do estágio 

supervisionado obrigatório e não obrigatório a ser desenvolvido no curso de 

Ciências Contábeis – ICHS/CUR/UFMT.  

 

Art.  2º.  Para os efeitos deste regulamento de estágio, conceitua-se: 

I - Estágio Curricular Supervisionado é o ato educativo para estagiários 

regularmente matriculados no Curso de Graduação em Ciências Contábeis – 

ICHS/CUR/UFMT, como parte do processo de ensino-aprendizagem e deve 

integrar a carga horária curricular e didático-pedagógica por meio de atividades, 

de forma a efetivar a relação teórico-prática do Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis; 

II - Estagiário é o discente regularmente matriculado no Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis e apto ao desenvolvimento de atividades que 

integrem a programação curricular e didático-pedagógica do curso; 

III – Professor Orientador será um docente pertencente a um dos 

departamentos/cursos que ofertam disciplinas ao Curso de Ciências Contábeis, 

respeitado a sua especialidade. 
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IV – O Coordenador de Estágio Supervisionado de cada turma do 

curso, será um docente do curso designado pelo chefe de Departamento do 

Curso de Ciências – ICHS/CUR/UFMT.  

V – Denomina-se Instituição Concedente a entidade objeto da 

realização do estágio. 

Art.  3º. O Estágio, requisito legal para a obtenção do grau de 

Bacharel em Ciências Contábeis, constitui, dentro das atividades curriculares, 

uma atividade obrigatória para o exercício da prática profissional supervisionada e 

tem por finalidade oferecer ao estagiário uma oportunidade de desenvolver 

experiências práticas e científicas no campo da Ciência Contábil, a fim de melhor 

prepará-lo para o exercício da profissão, aprimorando a sua capacidade criativa e 

a sua análise crítica.  

 

Art. 4º. As atividades de Estágio Supervisionado são 

preponderantemente práticas e devem proporcionar ao estudante a participação 

em situações reais de vida e trabalho, nas profissões da área dos cursos que 

integram.  

 

Parágrafo Único. O estágio, objeto desse regulamento, deverá ser 

desenvolvido em consonância com as normas da UFMT e deste regulamento. 

 

Art. 5º. O Estágio Supervisionado será realizado individualmente em uma 

ou mais áreas da contabilidade, preferencialmente em organizações (com ou sem 

fins lucrativos mediante convênio) ou dentro da IES, em seu laboratório específico 

de contabilidade.  

Art. 6º. O estagiário poderá estagiar em Instituição pública ou privada, 

desde que devidamente qualificada e conveniada com a Instituição, levando-se 

em conta a área de concessão do estágio. 
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Art. 7. Entende-se por Instituição Concedente qualificada aquela que:  

I. possuir em seu (s) quadro (s) um profissional, preferencialmente de 

nível superior, que esteja em condições de supervisionar os trabalhos de estágio;  

II - proporcionar   uma   vivência   temporária   que   complemente   a   

formação   do (a) estagiário (a) e o possibilite a uma iniciação de capacitação 

profissional; 

III - desenvolver atividades em conformidade com o projeto de estágio 

aprovado. 

Art. 8. Por solicitação de qualquer uma das partes envolvidas, poderá 

ocorrer substituição do professor orientador, assim como da organização 

concedente, mediante avaliação e aprovação do coordenador de estágio.  

 

 

CAPITULO II 

 

DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art.  9. Os objetivos do Estágio Supervisionado são oferecer ao 

estagiário oportunidade de:  

I. adquirir contato com o ambiente de negócios, sendo o Estágio 

Supervisionado parte integrante do processo de formação e constitui espaço, por 

excelência, para a união dialética entre a teoria e a prática;  

II. complementar uma vivência direta da realidade organizacional e 

profissional, com a finalidade de preparação para iniciar-se no mercado de 

trabalho;  

III. fazer uma comparação crítica entre os conhecimentos adquiridos e 

habilidades aprendidas no curso e as práticas contábeis existentes;  

IV. ser um elemento motivador e de realimentação no processo ensino-

aprendizagem e da preparação do futuro profissional definido pelo curso;  
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V. inserir o acadêmico no contexto de seu campo de atuação e na 

realidade objetiva do exercício profissional da carreira;  

VI. vivenciar situações práticas que demandem o domínio da ciência e da 

tecnologia; 

VII. promover a integração da Instituição/Curso-Empresa-Comunidade;  

VIII. desenvolver comportamento ético em relação às suas atividades 

profissionais;  

IX. facilitar o processo de atualização das unidades curriculares, 

permitindo adequar, aquelas   de   caráter   profissionalizante   às   constantes   

inovações   tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitas. 

 
 

CAPÍTULO III 

DOS DOCUMENTOS DE INÍCIO DO ESTÁGIO 
 
Art. 10.  O estagiário deverá entregar ao coordenador do estágio 

informação da instituição na qual deseja estagiar (anexo I), ou solicitar 

indicação de Instituições conforme termos de convênio firmados pela IES.  

 

Art.  11. O estagiário, seja em entidades públicas ou privadas, 

será acompanhado pelo professor orientador de Estágio, o qual fiscalizará 

todas as atividades desenvolvidas e o cumprimento da carga horária.  

Art.  12.  definida a entidade concedente do estágio, deverá o 

estagiário   entregar ao Coordenador de estágio para sua análise:  

I - termo de convênio;  

II - termo de Compromisso; 

III - declaração da Instituição Concedente informando o início do estágio.  

 

CAPITULO IV 
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DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

 

Art.  13. No decorrer do estágio o estagiário desenvolverá as 

atividades propostas pela concedente do estágio, desde que concernente a 

área afim do estágio.  

Art. 14. As disposições contidas na lei n. º 11.788/2008, ou outra que 

venha a substituir, aplicam-se integralmente ao processo de orientação do 

estágio, inclusive, carga horária que não exceda a 30 (trinta) horas semanais e 6 

(seis) horas diárias, não conflitantes com o horário regular estabelecido para a 

frequência às aulas.  

 

Art. 15. No processo de orientação compete ao supervisor do estágio na 

concedente:  

I  - efetuar um planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos 

pelo estagiário e comunicar ao professor orientador do estágio, em relatório de 

atividades desenvolvidas;  

II - orientar o estagiário para o correto cumprimento do cronograma e do 

aprendizado nos termos da legislação vigente;  

III - comunicar-se com o professor orientador do estágio sobre o processo 

de orientação do estagiário, para que haja a integração triangular.  

 
Art. 16.  No processo de ensino/aprendizagem compete ao professor 

orientador do estágio, instruir o estagiário que possua qualquer dúvida ou 

discordância na orientação efetuada por seu supervisor. 

 

CAPITULO V 

DOS DOCUMENTOS DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO 
 
 

Art. 17.  O estagiário entregará ao Coordenador de Estágio sob 

anuência do professor orientador:  
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I  - relatório parcial (anexo III) para o estágio realizado fora da IES, 

e relatório parcial (anexo VII) para o estágio realizado dentro da IES. 

Ambos em data determinada pelo Coordenador de Estágio. Este relatório 

terá como finalidade acompanhar o desenvolvimento profissional do 

estagiário e servirá de base para as orientações;  

II - relatório final, (anexo VI) para o estágio realizado fora da IES, e 

relatório final (anexo IX) para o estágio realizado dentro da IES. Ambos em 

data determinada pelo Coordenador de Estágio, que efetuará o devido 

registro de recebimento e publicação da avaliação.   

 

Art. 18. O Coordenador do Estágio poderá solicitar retificação dos 

documentos acima citados, caso apresentem incorreções de preenchimento, em 

até 10 (dez) dias úteis do recebimento dos documentos pelo estagiário.  

 
 
 
 

SEÇÃO II – DISPOSIÇÕES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO E DO PROCESSO DE 
ORIENTAÇÃO E APROVAÇÃO 

 

 

Art. 19º. Fica estabelecido o mínimo de 208 horas a ser cumprido pelos 

estagiários do Curso de Ciências Contábeis. O estágio deverá iniciar a partir 

do 5º período, desde que tenha integralizado no mínimo 1.280 horas. 

 

Art. 20º. As condições exigidas para a realização do Estágio 

Supervisionado são:  

I. ter atendido as condições estabelecidas no artigo 19º;  

II. estar regularmente matriculado (a) e com frequência exigida em 
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legislação vigente;  

III. existir um instrumento jurídico entre a Instituição Concedente do 

estágio e a IES - Instituição de Ensino Superior;  

IV. ter assinado o termo de compromisso entre o estagiário e a 

Instituição Concedente, com interveniência da IES. 

 

Art. 21. Os estagiários serão divididos por áreas de competência. Cada 

área ficará a cargo de um professor orientador, que deverá acompanhar o 

processo de elaboração dos relatórios de estágio desses estagiários. Cada 

professor poderá orientar até 10 (dez) estagiários. Esses professores também 

serão responsáveis pela avaliação (nota) do relatório final de estágio, além das 

pontuações correspondentes ao relatório parcial e da orientação em geral. 

 

Art. 22.  Serão considerados aprovados:  

I -  de forma direta, os estagiários que obtiverem média igual ou superior a 

7 (sete); 

II – de forma indireta, mediante reapresentação do trabalho, os estagiários 

que obtiverem nota média igual ou superior a 5 (cinco).  

 

Art. 23. A nota será composta proporcionalmente da seguinte forma:  

I – até 30% (trinta por cento) – Avaliação da orientação, 
acompanhamento do professor orientador durante o estágio; 

II – até 30% (trinta por cento) – Avaliação do relatório parcial de estágio; 

III – até 40% (quarenta por cento) – Avaliação do relatório final de 
estágio. 

 

Art.  24. O estagiário que não atingir a nota 7 (sete), mas igual ou 

superior a 5 (cinco), deverá reapresentar o relatório final de estágio até o 

término do período subsequente à data da entrega, atendendo aos 

requisitos estabelecidos pelo Professor Orientador, sem alteração da Instituição 

Concedente objeto do seu estágio. 
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Parágrafo único: Caso o relatório final não seja concluído e entregue até 

o final do período subsequente ao de sua primeira submissão será considerado 

reprovado. O tempo despendido em estágio não concluído, não poderá ser 

computado na carga horária mínima de um novo estágio, inclusive caso haja 

mudança de organização concedente, com CNPJ diferente durante a realização 

do estágio. 

 

Art. 25.  Os critérios de avaliação para o relatório final (trabalho 

impresso parcial e final) serão: conteúdo, metodologia, organização e clareza. 

Os critérios de avaliação para a orientação serão: comprometimento com o 

planejamento do professor orientador, interesse, acompanhamento e relatório 

parcial, respeitando os prazos estabelecidos.  

Parágrafo único: Poderão ser solicitadas correções no relatório final de 

estágio, mesmo que o estagiário seja considerado aprovado.   

 

Art. 26.  O estagiário será considerado reprovado em qualquer uma das 

seguintes situações: 

I -  não apresentou conhecimento técnico nas atividades desenvolvidas no 

estágio, ou seja, cumpriu as horas de estágio em áreas correlatas ao curso, mas 

não comprovou, tecnicamente, o seu conhecimento / envolvimento nas atividades 

relatadas no relatório final de estágio; 

II -  não obteve uma média final igual ou superior a 5 pontos. 

Parágrafo único. O estagiário que não obtiver aprovação até o final do 

oitavo período somente poderá reapresentar seu relatório final de estágio no 

período seguinte, não podendo, contudo, colar grau enquanto não cumprir a 

exigência de aprovação de seu relatório final. 

 
  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
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Art. 27. O desenvolvimento do Estágio envolve atribuições do coordenador, 

do professor orientador, e do estagiário.  

§ 1.º Cabem ao Coordenador de Estágio:  

I – providenciar o cadastramento de unidades concedentes que 

potencialmente apresentam condições de atender a programação curricular e 

didático-pedagógica do Curso de Graduação em Ciências Contábeis; 

II – verificar se o perfil do professor orientador de estágio atende ao definido 

no presente regulamento; 

III - garantir um processo de avaliação continuada da atividade de estágio; 

IV - informar ao professor orientador sobre os procedimentos pedagógicos e 

regulamentares que devem ser adotados para a orientação do estagiário; 

V – informar e orientar os estagiários sobre os procedimentos pedagógicos e 

regulamentares que devem ser adotados para o Estágio; 

VI- manter fluxo de informações relativas ao acompanhamento e 

desenvolvimento dos estágios em processo, bem como assegurar a socialização de 

informações junto à coordenação de curso;  

VII- zelar pelo cumprimento da legislação aplicável ao estágio; 

VIII – realizar os procedimentos para o registro da nota final do estagiário.  

 

§ 2.º  Cabem ao Professor Orientador de Estágio: 

 

I - elaborar o plano de atividades do estágio em conjunto com o Coordenador 

e de acordo com este regulamento; 

II - orientar o estagiário no desenvolvimento das atividades de estágio; 

III - manter informado o coordenador de estágio sobre o desenvolvimento das 

atividades; 

IV - avaliar o desempenho do estagiário de acordo com o estabelecido neste 

regulamento; 

V - verificar e encaminhar ao coordenador de estágio a documentação 

pertinente; 

VI – elaborar o cronograma de cada etapa de estágio;  
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VII – registrar as notas dos estagiários em cada etapa e encaminhar a nota 

final ao coordenador de estágio. 

 

§ 3.º Cabem aos estagiários do Curso de Ciências Contábeis:  

 

I – informar-se sobre as normas que regem o Estágio Supervisionado;  

II – cumprir rigorosamente as normas do estágio e etapas de entrega de 

relatórios e atividades avaliativas, tanto nas etapas parciais quanto na etapa final;  

III – participar das aulas em sala/laboratórios com o professor orientador de 

estágio e/ ou coordenador, na busca de conhecimentos necessários ao desempenho 

das atividades quando solicitados; 

IV – cumprir outras atribuições definidas nos regimentos da UFMT.  

 

 

SEÇÃO III – DISPOSIÇÕES SOBRE O ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 28.  Estágio não obrigatório é o estágio desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Configura-se como uma 

das categorias de Atividades Complementares.  

Parágrafo único: Entende-se por Estágio Não Obrigatório o estágio 

contratado, nos moldes da lei n. º 11.788/2008 e em consonância com as normas 

deste regulamento, desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória. O Estágio Não Obrigatório deve agregar elementos 

importantes à formação profissional, por meio de treinamento e demais atividades 

práticas diretamente ligadas à área de formação profissional do estagiário, podendo 

ser remunerado ou não. Constitui-se ainda como modalidade de atividade 

complementar e pode ser convalidado como tal, conforme requisitos estabelecidos 

neste regulamento. 
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Art. 29. São pré-requisitos para a realização do estágio não obrigatório:  

I – matrícula e frequência regular no curso;  

II – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as 

previstas no termo de compromisso (a proposta de estágio descrita neste termo, 

deverá atender às exigências da lei n.º 11.788/2008); 

III – atender às exigências desse regulamento.  

 

Art. 30. Constituem atribuições da Instituição Concedente:  

I – celebrar termo de compromisso com a Instituição de ensino e o 

educando, zelando por seu cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem profissional e cultural, de acordo com o termo de 

compromisso firmado; 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área do conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;   

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme estabelecido no termo 

de compromisso;  

V – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 

meses, relatório de avaliação do supervisor de estágio, com visto obrigatório do 

estagiário; 

VI – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar relatório de 

avaliação do supervisor de estágio contendo análise crítica de desempenho do 

estagiário, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 

da avaliação de desempenho; 

VII – manter à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a 

relação de estágio.  

 

Art. 31. O estágio não obrigatório será convalidado como atividade 

complementar conforme estabelecido no regulamento próprio.  
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Parágrafo único: A comprovação exigida para a convalidação será a 

entrega dos relatórios de estágio, conforme estabelecido no artigo 17 deste 

regulamento.  

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 31.  Os anexos I à IX , fazem parte deste regulamento.  

Art. 32.  Os casos omissos serão tratados pelo colegiado de curso.  
 
 

Rondonópolis,  Novembro de 2016 
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ANEXO I – FICHA CADASTRAL  

Nome do Estagiário  

Nº de Matrícula do Estagiário  

Telefone Fixo Residencial do Estagiário  

Telefone Fixo Comercial do Estagiário  

Telefone Celular do Estagiário  

E-mail do Estagiário  

Razão Social da Instituição Concedente  

CNPJ  

Endereço do local do Estágio  

Telefone da Instituição Concedente  

Nome do Supervisor de Estágio  

Telefone do Supervisor de Estágio  

E-mail de contato do Supervisor  

Nome do Professor Orientador  

Horário de realização do estágio  

Carga Horária Semanal do estágio  
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Anexo II – Declaração de Início de Estágio 

 

Ao Coordenador de Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis 

–ICHS/CUR/UFMT 

 
 

 

 

 

Cumprindo determinação do regulamento de Estágio Supervisionado, 

informamos   o início do Estágio Supervisionado do estagiário _____________ 

________________, matriculado no ________ período do Curso de Ciências 

Contábeis conforme detalhamento abaixo.  

 

 

Nome do Supervisor:  

Telefone/E-mail: 

Área onde se realizará o estágio:    

Início do Estágio: 

Término Previsto: 

Número de horas semanais: 

Observação:  

 

 

Rondonópolis/MT, ________/________ de _______. 

 

 

 

Supervisor de Estágio 
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Anexo III: Relatório Parcial de Estágio 
 

1) Nome Estagiário: 
 
2) Instituição Concedente: 
 
3) IES: 
 
4) Supervisão de Estágio na Instituição Concedente: 
 
5) Área de Formação 
 
6) Seu estágio está sendo realizado dentro de qual área de formação? 
 
7) Departamento Estagiado – descrição/função 
 
8) Carga Horária do Estágio: 
 
9) Atividades Desenvolvidas – Descrição 
 
10) Dificuldades Encontradas: 
 
11) Sugestões: 
 
12) Você melhorou seu desempenho nas atividades desenvolvidas na Instituição 

Concedente? Em que aspectos? 
 
13) Outras considerações 
 
 
 

______________________________________ 
Estagiário 

 
 

______________________________________ 
Supervisor do Estágio na Instituição Concedente 

 
 

Data _____/_____/_____ 
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Anexo IV - Relatório de acompanhamento de estágio 

Empresa: 

 

Telefone de Contato: 

 

Supervisor do Estágio: 

 

Cargo: 

 

Área: 

 

Estagiário: 

 

Área: 

 

Impressões quanto ao Estagiário 

Aspectos: 

1) Pontualidade: 

 

2) Assiduidade: 

 

3) Interesse: 

 

 

4) Competência Técnica (dentro da área de formação): 

 

 

5) Criatividade: 

 

6) Organização e Métodos: 

 

7) Pessoais 

 

8) Comentário Livre: 

 
 
 

_________________________ 
Data / Assinatura 
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Anexo V - Declaração da Instituição Concedente - 

(Timbre da Instituição Concedente) 

Termo de conclusão de estágio 
 

 

Data  
 

Á  

Coordenação de Estágio do Departamento de Ciências Contábeis – 
ICHS/CUR/UFMT 

 

- ESTÁGIO CURRICULAR - 

Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008  
 
 

Declaramos que o estagiário 

_________________________________________________, realizou o estágio 

supervisionado no período de ___/___/___ a ___/___/___, com duração de 

_____________ horas, sob supervisão do (a) Sr (a) 

___________________________________________, (cargo), conforme termo de 

compromisso.  

 

.  

Supervisor Responsável 

 
 

_______________________________________ 
 Nome  
 
 

_______________________________________ 
 Cargo 

 
_______________________________________ 

Assinatura com carimbo da Instituição 
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Anexo VI  -  Relatório Final de Estágio 

 

 É o documento que visa descrever uma síntese das principais atividades 

desenvolvidas pelo estagiário, durante o seu programa de trabalho.  Deve ser destacado 

o local onde foi realizado o estágio, o período de duração, as atividades desenvolvidas 

e/ou até as atividades presenciais observadas, as conclusões tiradas a partir dessa 

experiência e as recomendações que possam ser úteis às Instituição Concedentes 

relacionadas. 

 

O Relatório é composto pelos seguintes tópicos a serem apresentados NESTA 

ORDEM: 
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CAPA 

FOLHA DE ROSTO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

DEDICATÓRIA (opcional) 

AGRADECIMENTO (opcional) 

EPÍGRAFE (opcional) 

RESUMO (em português) 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

SUMÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elementos 
Textuais  

 

1) INTRODUÇÃO (apresentação): 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 

1.1 – Histórico 

1.2 – Instalações 

1.3 – Departamento 
Estagiado 

  

2)    ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

 
 

2.1 – Descrição das 
Atividades 

2.2 – Problemas 
encontrados (se aplicável) 

2.3 – Soluções 
apresentadas e sua 
sustentação teórica (se 
aplicável) 

3) CONCLUSÕES E SUGESTÕES 3.1- Conclusões 

3.2 -  Sugestões à 
Instituição Concedente 

3.3 -  Sugestões à 
Coordenação de Curso 

4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

5) APÊNDICE 5.1 – Anexo II – 
Declaração de Início de 
Estágio; 

5.2 – Anexo III – 
Relatórios Parciais; 

5.3 – Anexo IV – 
Relatório de 
Acompanhamento de 
Estágio; 

5.4 – Anexo V – 
Declaração de Conclusão 
de Estágio 

 



 

209 

 

Anexo VII: Relatório Parcial de Estágio realizado dentro da IES  
 

1) Nome Estagiário: 
 
2) Orientador de Estágio: 
 
3) Área de Formação 
 
4) Seu estágio está sendo realizado dentro de qual área de formação? 
 
5) Departamento Estagiado – descrição/função 
 
6) Carga Horária do Estágio: 
 
7) Atividades Desenvolvidas – Descrição 
 
8) Dificuldades Encontradas: 
 
9) Sugestões: 
 
10) Você melhorou seu desempenho nas atividades desenvolvidas na Instituição 

Concedente? Em que aspectos? 
 
11) Outras considerações 
 
 
 

______________________________________ 
Estagiário 

 
 

______________________________________ 
Orientador de Estágio  

 
 

Data _____/_____/_____ 
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ANEXO VIII - Relatório de acompanhamento de estágio realizado 

dentro da IES  

 

Orientador do Estágio: 

 

 

Estagiário: 

 

Área: 

 

 

Impressões quanto ao Estagiário 

Aspectos: 

1) Pontualidade: 

 

2) Assiduidade: 

 

3) Interesse: 

 

4) Competência Técnica (dentro da área de formação): 

 

5) Criatividade: 

 

 

6) Organização e Métodos: 

 

 

7) Comentário Livre: 

 
 
 

_________________________ 
Data / Assinatura 
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Anexo IX  -  Relatório Final de Estágio realizado dentro da IES  

 

 É o documento que visa descrever uma síntese das principais atividades 

desenvolvidas pelo estagiário, durante o seu programa de trabalho.  Deve ser destacado 

o local onde foi realizado o estágio, o período de duração, as atividades desenvolvidas 

e/ou até as atividades presenciais observadas, as conclusões tiradas a partir dessa 

experiência e as recomendações que possam ser úteis às Instituição Concedentes 

relacionadas. 

 

O Relatório é composto pelos seguintes tópicos a serem apresentados NESTA 

ORDEM: 
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CAPA 

FOLHA DE ROSTO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

DEDICATÓRIA (opcional) 

AGRADECIMENTO (opcional) 

EPÍGRAFE (opcional) 

RESUMO (em português) 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

SUMÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parte Textuais  

 

1) INTRODUÇÃO (apresentação): 

 

 

 

 

  

2)    ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

 
 

2.1 – Descrição das 
Atividades 

2.2 – Problemas 
encontrados (se aplicável) 

2.3 – Soluções 
apresentadas e sua 
sustentação teórica (se 
aplicável) 

 
 
 

3) CONCLUSÕES E SUGESTÕES 3.1- Conclusões 

3.2 -  Sugestões à 
Coordenação de Curso 

4) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

5) APÊNDICE 5.1 – Anexo VII – 
Relatórios Parciais; 

5.2 – Anexo VIII – 
Relatório de 
Acompanhamento de 
Estágio; 
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APÊNDICE C – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

REGULAMENTO DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DOS CURSOS DE BACHARELADO EM  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFMT/CUR/ICHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmpus Universitário de Rondonópolis - MT 
2016 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO 

 
 
 

 Caro (a) acadêmico (a): 

 

 

 Neste regulamento de Atividades Complementares do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis da Universidade Federal do Mato Grosso, Câmpus de Rondonópolis 

– UFMT/CUR, você encontra as informações necessárias para escolher, realizar e 

registrar as variadas Atividades Complementares   exigidas para a integralização do seu 

curso. 

 Previstas nas orientações para as diretrizes curriculares e nas diretrizes 

curriculares de todos os cursos de graduação 1 , as Atividades Complementares 

possibilitam a você adquirir conhecimentos através de estudos e práticas 

independentes, como programas de extensão, programas de iniciação científica, 

estudos complementares, participação em congressos, simpósios e seminários, e 

cursos realizados em outras áreas afins do seu curso. 

Na UFMT, em todos os seus cursos de graduação, as Atividades 

Complementares devem ser integralizadas ao longo do curso. Sugerimos um 

planejamento para o cumprimento destas Atividades Complementares, não as deixando 

para o final do curso quando serão exigidos outros esforços como os estágios e os 

trabalhos de conclusão de curso. 

                                            

1Parecer CNE/CES 583/01, aprovado em 4/4/2001, que estabelece orientações gerais do CNE para as diretrizes curriculares, 

disponível em http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pedf/58301orientacoes.pdf; Resolução CNE/CP 2, de 19/2/2002, que institui a 
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em 
nível superior, disponível em http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/0202cargahorformprof.pdf; e nas diretrizes curriculares dos 
cursos de graduação, todas disponíveis em http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=258&Itmid=306; 
acessos em fevereiro/2006. 
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Além de uma exigência legal, ao cumprir as Atividades Complementares, o 

Acadêmico da UFMT forma as bases para um sólido currículo pessoal, um forte 

diferencial no competitivo mercado de trabalho. 

O curso de Ciências Contábeis da UFMT/CUR está desenvolvendo um projeto de 

extensão que contempla os componentes da matriz curricular especificamente de 

conteúdos de contabilidade, direito e métodos quantitativos. Este projeto terá duas 

edições anuais, totalizando aproximadamente 120 horas.  

Em execução o curso conta com o Projeto Declare Certo, com um total de 36 

horas já na quarta edição, o qual proporciona aos acadêmicos uma atividade prática de 

atendimento à comunidade externa na elaboração da Declaração de Ajuste Anual do 

Imposto de Renda Pessoa Física. Este projeto tem alcançado sucesso crescente desde 

a sua primeira edição, uma vez que os atendimentos já são realizados em três locais 

distintos e a procura pelos serviços prestados à comunidade externa aumentou 

significativamente, demonstrando a confiança dos contribuintes na formação dos 

acadêmicos do curso. 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art. 1o  Este regulamento, sendo parte da normatização do currículo pleno de 
graduação, dispõe sobre o regime de atividades complementares próprias do curso de 
ciências contábeis da UFMT 
 Art. 2o As atividades complementares devem atender, em geral, aos objetivos do 
ensino, da extensão, da pesquisa e os da ética profissional. 
 
 Art. 3o As atividades complementares previstas e quantificadas na estrutura 
curricular serão cumpridas nas formas e condições descritas neste regulamento, 
abrangendo as seguintes modalidades: extensão, eventos, pesquisa e iniciação 
científica, ensino e monitoria, gestão e representação estudantil, laboratórios de 
informática ou de idiomas, ensino a distância e outras. 
 
 Art. 4o  A escolha e a validação das atividades complementares devem objetivar a 
flexibilização do currículo pleno e a contextualização do ensino e aprendizagem, 
propiciando ao aluno a ampliação epistemológica, a diversificação temática e o 
aprofundamento interdisciplinar como parte do processo de individualização da sua 
formação acadêmica. 
 
 

II - DA GESTÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 5º  A coordenação do curso é a responsável pela, divulgação e administração 

das atividades complementares e pela observância das normas regimentais e 
regulamentares aplicáveis, cabendo-lhe especificamente supervisionar a oferta geral 
dessas atividades, gerenciar e registrar as informações sobre a participação efetiva e 
avaliação dos discentes, para os efeitos curriculares. 

 
 

III - DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 6o  O conjunto das atividades complementares será desenvolvido para que 

se atinja o limite mínimo de 128 (cento e vinte e oito) horas, respeitados os limites 
máximos de pontuação estabelecidos por modalidade, podendo ser cumprido sob o 
patrocínio UFMT, ou externamente à Instituição, sob forma de convênios, ajustes ou 
contratos. 
 

Art. 7º  As Atividades Complementares aceitas para integralização curricular, bem 
como o número máximo de horas aceitas para cada atividade, são previstas em tabela 
anexa divididas em quatro grupos.  



 

217 

 

 
I- ATIVIDADES PROFISSIONAIS: estágios realizados na área; consultorias; 
participação em Eventos; Trabalho extraclasse. 
II- ATIVIDADES ACADÊMICAS:  monitorias; participação em palestras; 
aprovação em outras disciplinas da área que não estão contempladas no 
currículo; participação em atividades de extensão; participação em grupo de 
estudos orientados por docentes 
III- ATIVIDADES DE CUNHO CIENTÍFICO:  trabalhos em congressos; publicação 
de artigos ou resumos; atividades de pesquisas; publicação de livros. 
IV- ATIVIDADES DE CUNHO GERAL:  promoção de eventos em área específica 
afim; viagens de estudos; cursos regulares de idiomas; participação em projetos 
sociais. 
 
 

 
IV - DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Artigo  8o  Completado o mínimo de horas de atividades complementares para 
seu curso, o aluno deverá realizar protocolo junto à Coordenadoria, até 90 (noventa) 
dias antes do término do último período do seu curso. 

 
Artigo 9o  Os alunos do curso de ciências contábeis devem comprovar as horas 

de Atividades Complementares até o último semestre do curso. A comprovação será 
feita por meio do depósito na Secretaria Acadêmica das cópias dos certificados emitidos 
pelas instituições que promoveram os eventos. Os alunos deverão apresentar os 
originais para que as cópias sejam autenticadas pela Secretaria Acadêmica e retirar um 
recibo comprovando a entrega destes documentos. Só serão aceitos certificados 
emitidos em papel timbrado, identificando a entidade promotora, o título do evento, o 
nome do participante, a data e o número de horas do evento. 

 
Art. 10o  Até o último dia letivo, a coordenação fornecerá o resultado da análise 

final da documentação apresentada pelo aluno. 
 
Art. 11  Após a análise, se o total de horas não forem integralizados, a 

coordenação informará ao aluno o total de horas a ser completado, com as sugestões 
de modalidades, o qual deve ser cumprido até o final do período letivo. 

 
Art. 12  No caso de não integralização das horas de atividades complementares, 

o aluno não poderá participar das solenidades de colação de grau, ficando impedido de 
aquisição de qualquer documento de conclusão de curso, até que se cumpra na integra 
as horas relativas às atividades complementares. 
 

Art. 13. É vedado o cômputo concomitante ou sucessivo, como atividade 
complementar, de cargas horárias ou conteúdos, trabalhos, atividades ou práticas 
próprias das disciplinas do currículo pleno, ou destinados à elaboração e defesa da 
monografia final de curso, ou desenvolvidos nos estágios. 
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V - DA COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 14. O aluno deverá comprovar a sua participação nas atividades 

estabelecidas na tabela anexa a este regulamento, observado o limite máximo de horas 
descritas para cada subgrupo. 

 
 

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 16.  Dos atos ou decisões do coordenador do curso caberá recurso ao 

colegiado de curso. 
 
Art. 17. Os casos omissos serão dirimidos pelo colegiado de departamento. 
 
 

        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Aluno: 
 

 Curso:  
No de 

Matrícula: 
 

 

Modalidade da Atividade 
Pontuação cumprida 

(Campos 
preenchidos pela 
Coordenadoria de 

Extensão) TOTAL 
Ano: Ano: Ano: Ano: Ano: 

Grupo I – Atividades Profissionais 
 

      

Grupo II – Atividades Acadêmicas 
 

      

Grupo III – Atividades de Cunho 
Científico 
 

      

Grupo IV - Atividades de Cunho 
Geral 
 

      

TOTAL:  
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Anexo à Resolução 

 
 

 

Grupos de Atividades Complementares 

ITENS 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS (Máximo de 32h) 

MÁXIMO 
DE 

HORAS 
ACEITAS 

1.1 Atividades profissionais relacionadas ao respectivo curso. 8h 

1.3 
Consultorias prestadas durante o curso com orientação de 
professores da Faculdade (devem ser devidamente comprovados 
pelo professor da Instituição). 

8h 

1.4 
Participação em atividades da Faculdade e eventos relacionados 
ao curso 

8h 

1.5 
Trabalho extraclasse desenvolvidos com professores da Faculdade 
(devem ser devidamente comprovados pelo professor da 
Instituição). 

8h 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS (Máximo de 48h) 

2.1 Monitorias em disciplinas da Faculdade  10h 

2.2 
Participação em palestras, congressos, simpósios, seminários e 
atividades similares, direcionadas para a área especificadas do 

10h 

1a SITUAÇÃO: NÃO CUMPRIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS 

O aluno acima identificado realizou 
apenas ___ 
(____________________________) horas de 
atividades complementares, não cumprindo 
o disposto no Regulamento das Atividades 
Complementares do curso de Ciências 
Contábeis da UFMT. Para que possa ser 
considerado APTO, recomenda-se que o 
mesmo cumpra as horas restantes entre as 
modalidades _____________________, 
indicadas no quadro acima. 

O aluno declara conhecer o disposto 
no Regulamento das Atividades 
Complementares da UFMT.  

        Rondonópolis, ___ de _____ de ______ 

Cientes: 
Coordenadoria de Curso: 
_____________________________ 
Aluno: 
__________________________________
___________ 

2a SITUAÇÃO: CUMPRIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS 

O aluno acima identificado 
realizou o mínimo de 130 (cento e 
trinta) horas de atividades 
complementares, cumprindo o 
disposto no Regulamento das 
Atividades Complementares do curso 
de Ciências Contábeis da UFMT, sendo 
considerado APTO na exigência 
curricular. 

À Secretaria Acadêmica para 
arquivo da primeira via do presente. 

                                               
Rondonópolis, ___ de ____ de ______ 

Cientes: 
 

Coordenadoria de Curso: 
______________________________ 

Aluno: 
______________________________
________________ 
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curso. 

2.3 
Participação em palestras, congressos, simpósios, seminários e 
atividades similares, não direcionadas para a área específica do 
curso. 

10h 

2.4 

Cursar e ser aprovado em disciplinas oferecidas pela Faculdade, 
que não integrem a grade curricular do curso no qual o aluno está 
matriculado ou em disciplinas isoladas ministradas por outras 
instituições de ensino reconhecidas pelo MEC. 

32h 

2.5 
Participação em atividades de extensão promovidas pela 
Faculdade. 

8h 

2.6 
Ministrar palestras dentro ou fora da Faculdade de conteúdos 
relacionados ao curso (para eventos fora da instituição, é 
necessário identificar-se como aluno da Faculdade). 

16 h por 
palestra  

2.7 
Grupos de estudo devidamente orientados por professores da 
UFMT (as horas devem ser comprovadas pelos professores) 

10h 

 

ATIVIDADES DE CUNHO CIENTÍFICO (¹) (Máximo de 32h) 

3.1 
Apresentação em congressos de trabalhos desenvolvidos na 
Faculdade. 

8h por 
trabalho  

3.2 
Publicação de artigos em periódicos classificados pelo Quali-
CAPES. 

16h por 
trabalho  

3.3 
Publicação de resumos em anais de congressos ou periódicos 
científicos. 

8h por 
trabalho  

3.4 Participação em atividades de pesquisa promovidas pela UFMT. 16h 

3.5 
Publicação de livro referente à área do curso no qual o aluno está 
matriculado. 

16h por 
livro 

3.6 
Publicação de capítulo de livro referente à área do curso no qual 
está matriculado. 

8h por 
trabalho  

3.7 
Publicações diversas, não referentes à área de conhecimento do 
curso no qual está matriculado. 

8h por 
trabalho  

 

ATIVIDADES DE CUNHO GERAL (Máximo de 16h) 

4.1 Organização de eventos para a comunidade da Faculdade. 8h 

4.2 
Promoção de eventos que divulguem o nome da Faculdade para a 
comunidade externa. 

8h 

4.3 
Viagens de estudo (devidamente documentada pela instituição na 
qual o aluno se matriculou para efetuar os estudos). 

8h 

4.4 Cursos regulares de idiomas 8h 

4.5 
Participação em projetos sociais que promovam o nome da 
Faculdade. 

8h 

4.6 

Participação em projetos/competições regionais, nacionais e 
internacionais de interesse e relevância acadêmico, desde que 
relacionados com os objetivos do curso e que promova o nome da 
Faculdade (desafios, gincanas, jornadas acadêmicas, etc.). 

8 h por 
evento  

4.7 Ministrar palestras dentro ou fora da Faculdade, de conteúdo não 8h por 
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relativo à área de conhecimento do curso no qual o aluno está 
matriculado (para eventos fora da instituição, é necessário 
identificar-se como aluno da Faculdade). 

palestra  

(1) Para que as publicações sejam aceitas como horas complementares, os autores devem se 

identificar nas mesmas como alunos da Faculdade. 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. O presente Regulamento do Curso de Ciências Contábeis, do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais, do Câmpus Universitário de Rondonópolis, da 

Universidade Federal de Mato Grosso, tem por finalidade estabelecer normas para 

as atividades de trabalho de conclusão de curso (TCC). Este poderá ser realizado 

em forma de artigo científico ou monografia. 

 

Art. 2º. O trabalho de Conclusão de curso na modalidade de Monografia ou artigo 

terá caráter teórico-prático, dentre várias outras modalidades. A conclusão do TCC, 

em qualquer das modalidades, constitui condição irrestrita e irrevogável para que o 

discente possa se formar, de acordo com as Diretrizes e Normas estabelecidas pelo 

MEC e Grade Curricular aprovada pelo CONSEPE. Objetivando estimular a prática 

da pesquisa e da investigação cientifica, o Colegiado do Curso resolveu tornar 

realidade a modalidade do TCC.  

 

Parágrafo 1º - Por se tratar de uma produção de cunho teórico-prático, 

desenvolvida a partir de metodologia apropriada no processo de elaboração do 

trabalho científico, o trabalho deverá contemplar conteúdos teóricos explorados no 

decorrer do curso, enriquecendo-os com a realização de pesquisa sobre aspectos 

que irão ao encontro do objeto escolhido pelo próprio discente, para ser investigado. 

 

Parágrafo 2º - A apresentação do aceite e/ou publicação do artigo será até o final 

do sétimo semestre do curso. A elaboração da monografia ocorrerá no último 
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semestre do curso. O trabalho deve refletir, obrigatoriamente, os resultados do 

desempenho do discente em todo o curso, sob orientação de um professor, 

constituindo-se exigência parcial para a conclusão do curso e obtenção do título de 

Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

Parágrafo 3º - As Orientações Metodológicas e Temáticas acontecerão no decorrer 

do semestre letivo, sob a responsabilidade dos docentes envolvidos, que efetuarão 

a análise e acompanhamento da produção dos discentes. 

 

Art. 3º. O artigo científico completo deverá obrigatoriamente ter sido aprovado para 

publicação em revista com corpo editorial e ISBN ou congresso técnico na área 

contábil ou afim. As áreas aceitas: economia, engenharias, administração, gestão, e 

outras serão analisadas pelo colegiado de curso. Depois do aceite pelo evento ou 

revista, o discente deverá protocolar para o colegiado de curso avaliar o 

cumprimento da exigência curricular. Este trabalho deve constar na publicação o 

nome do discente e do orientador, obrigatoriamente do departamento de ciências 

contábeis da UFMT/CUR, ambos como autores do trabalho. O artigo deverá ter sido 

elaborado até o final do sétimo semestre. O discente deverá apresentar o trabalho 

na UFMT no oitavo semestre, sob orientação de um docente orientador, o qual 

receberá os mesmos benefícios do orientador de monografia, inclusive a atribuição 

de 2 (duas) horas de atividades semanais por cada discente (a) sob sua orientação, 

conforme normas internas da UFMT, pela orientação do artigo aceito para 

publicação. 

 

Art. 4º. A execução do TCC se desenvolverá sob a supervisão do docente 

designado como Coordenador de TCC de cada turma (matutino e noturno).  

  

 

CAPÍTULO II 

DAS ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Art. 5º. Constituem áreas temáticas, ou linhas de pesquisas, do curso de graduação 
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em Ciências Contábeis do ICHS/CUR/UFMT: Controladoria e Contabilidade 
Gerencial; Contabilidade Financeira; Auditoria Empresarial: mercado financeiro, de 
crédito e de capitais; e Pesquisa sobre Ensino da Contabilidade. 
 
Parágrafo 1º - A área de controladoria e contabilidade gerencial: abrange o campo 
de pesquisa e desenvolvimento de estudos sobre aspectos da Contabilidade e de 
suas ferramentas de apoio para planejamento, controle, avaliação de desempenho e 
tomada de decisões nas mais diferentes formas de entidades. Tem como principais 
focos: Contabilidade Gerencial, Contabilidade de Custos, Controladoria, GECON 
(Gestão Econômica), Teoria das Restrições, Gestão Estratégica de Custos e 
Custeio Baseado em Atividades, Gestão Estratégica (Planejamento e Controle 
Empresarial), Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Métodos 
Quantitativos Aplicados à Contabilidade Gerencial, Contabilometria, Controladoria 
para Gestão de Processos de Logística Integrada, Efeitos da Variação de Preços na 
Contabilidade, Custos da Qualidade, Tecnologia e Sistemas de Informação, 
Auditoria de Sistemas de Informação, Controladoria em Entidades Públicas, 
Planejamento Tributário e outros correlatos. 
 
Parágrafo 2º - A área de Contabilidade Financeira envolve o desenvolvimento de 
estudos e pesquisas relacionados aos aspectos de identificação, mensuração e 
divulgação dos eventos passíveis de contabilização para efeito dos usuários 
externos às entidades. Suas principais ramificações são: Teoria da contabilidade, 
Contabilidade societária, Contabilidade Internacional e Comparada, Balanço Social 
(DVA, Ambiental, Capital Intelectual), Contabilidade Pública Governamental e Não 
Governamental (Terceiro Setor, Entidades sem Fins Lucrativos, Organizações Não 
Governamentais ONG’s), Contratos de Gestão, Agribusiness, contabilidade 
ambiental, Contabilidade dos Efeitos Inflacionários, Semiótica Aplicada à 
Contabilidade como Linguagem de Negócios e Contabilidade Tributária. 
 
Parágrafo 3º - A área de Auditoria Empresarial se aplica aos mercados financeiros, 
de crédito e de capitais: abrange uma gama de estudos e pesquisas voltados para 
os aspectos conceituais e empíricos dos mercados, bem como a aplicação desses 
recursos sob a ótica dos respectivos desempenhos empresariais passados e os 
projetados (para os mercados de bolsa e monetários em geral) e os mecanismos de 
apoio a tais atividades de captação e investimento. Desdobrando-se, 
principalmente, nos seguintes focos: Auditoria Contábil, Auditoria Operacional, 
Auditoria da Conformidade, Planejamento Tributário, Finanças Corporativas, 
Valuation, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Métodos Quantitativos 
Aplicados à Contabilidade, Perícia Contábil e Análise das Demonstrações 
Contábeis. 
 
Parágrafo 4º - A área de Pesquisa e Ensino da Contabilidade compreende campo 
de estudos que se dedica a desenvolver atividades no âmbito da investigação e da 
formação do profissional da Contabilidade, envolvendo tecnologias e técnicas de 
ensino e aprendizagem, abordagens normativa, positiva, axiomática, semiótica e 
histórica, bem como de metodologia de pesquisa, história da Auditoria, 
Contabilidade, Controladoria e da Perícia Contábil.  
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Parágrafo 5º - As investigações que envolverem outras áreas temáticas serão 
objetos de avaliação e aprovação do Colegiado de Curso de Ciências Contábeis, do 
ICHS/CUR/UFMT, desde que o discente solicite oficialmente. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO DE TCC 

 

Art. 6º. Ao Chefe do Departamento do Curso de Ciências Contábeis caberá 

designar um docente do curso para a Coordenação de cada turma de TCC, 

devendo essa indicação recair, preferencialmente, sobre um docente que já tenha 

sido orientador. 

 

Art. 7º. Ao Coordenador de cada turma de TCC caberá: 

I. publicar a relação dos nomes dos professores orientadores e das vagas para 

orientação; 

II. manter atualizados e informados os orientandos e orientadores sobre as 

atividades programadas; 

III. promover encontros e reuniões de trabalho, visando agilizar e racionalizar o 

desenvolvimento da monografia; 

IV. manter o controle de no máximo dez orientandos por professor orientador; 

V. indicar professores orientadores para discentes que não os tiverem; 

VI. manter atualizado o cadastro dos professores orientadores e dos discentes; 

VII. elaborar planilha com a composição das bancas examinadoras para o exame de 

qualificação e a defesa final, encaminhando cópia ao Coordenador do Curso 

para que a submeta à apreciação do Colegiado de Curso; 

VIII. encaminhar os textos das monografias para os membros das bancas 

examinadoras, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias; 
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IX. manter atualizado o livro de atas das reuniões das bancas examinadoras; 

X. solicitar ao órgão competente, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, a 

elaboração de portarias com a composição das bancas; 

XI. tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias para a 

observância e cumprimento deste Regulamento. 

 

Art. 8º. A Coordenação de TCC, juntamente com o Colegiado de Curso, terá 

autonomia, nos termos deste Regulamento, para designar um professor orientador 

àqueles discentes que não manifestarem sua preferência em tempo hábil, ou cuja 

manifestação não tenha sido passível de atendimento. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 

Art. 9º. O acadêmico deverá escolher seu orientador e obter deste o termo de 
anuência à prestação da orientação do projeto e do trabalho final, através da 
assinatura do ato de designação. 
 
Art. 10. O orientador deverá pertencer ao corpo docente do departamento de 
Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso do Câmpus 
Rondonópolis. 
 
Parágrafo 1° A substituição do professor orientador, por iniciativa do orientando, 
somente será analisada à vista de requerimento protocolado, junto à sua respectiva 
Coordenação de TCC, e em qualquer caso estará condicionada à existência de 
vaga e adequação do tema à área de estudos do eventual orientador substituto. 
 
Parágrafo 2º O discente poderá solicitar a orientação de professor da UFMT que 
não pertença ao corpo docente do curso de Ciências Contábeis/CUR desde que 
devidamente protocolado e justificado ao coordenador de TCC para avaliação por 
este e o colegiado de curso. 
 
Art. 11. O orientador deverá acompanhar os trabalhos do seu orientando, agendar 
as reuniões de orientação, indicar as leituras e encaminhamentos, e acompanhá-lo 
no exame de qualificação e na defesa final da monografia. 
  
Art. 12. Ao professor orientador serão atribuídas 2 (duas) horas de atividades 
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semanais por cada discente (a) sob sua orientação, conforme normas internas da 
UFMT. 
 
Art. 13. São direitos e deveres do professor orientador: 
I. Optar pela orientação deste ou daquele graduando, manifestando sua 
concordância através do ato de designação; 
II. frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de TCC ou pelo 
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis; 
III. agendar encontros com cada orientando com a frequência que entender 
necessária; 
IV. participar, obrigatoriamente, das bancas examinadoras de seus orientandos. 
 
Parágrafo Único - O não cumprimento das atividades previstas e/ou dos deveres 
estabelecidos neste regulamento, por parte do discente, credencia o professor 
orientador, através de comunicado, por escrito, à coordenação de TCC, o seu 
desejo de não mais continuar orientando o discente. 
 
Art. 14. O produto final do trabalho de pesquisa e estruturação da dissertação 
monográfica é de inteira responsabilidade do discente, sendo que o mérito, por 
subsidiar a definição do tema da pesquisa, o aprofundamento teórico-metodológico 
do estudo, o detalhamento da pesquisa e o aporte bibliográfico, será do orientador. 
 

 

CAPÍTULO V 

DOS REQUISITOS COMUNS AO PROJETO E À MONOGRAFIA 

 

Art. 15. A UFMT, por meio de seus órgãos de apoio acadêmico, da Direção do 
ICHS/CUR, do Chefe do Departamento de Ciências Contábeis, da Coordenação do 
Curso de Ciências Contábeis e das Coordenações de TCC, e dos docentes 
orientadores apoiará o discente na elaboração de sua dissertação monográfica, 
propiciando-lhe condições para o seu desenvolvimento e disponibilizando-lhe o 
seguinte: 
I. orientação à pesquisa: orientações para definição do tema, informações para 
escolha do orientador, reuniões de orientação e facilitação da comunicação entre 
orientando e orientador; 
II. apoio à bibliografia: além daquela que será propiciada pelos professores 
orientadores, disponibilizará, ainda, os serviços de acessos aos bancos de dados e 
Biblioteca Central; 
III. orientações metodológicas da pesquisa científica: este serviço de apoio será 
oferecido por docentes do curso de Ciências Contábeis, escolhidos como 
orientadores do discente que fornecerá elementos indicativos e padronizados para 
as apresentações do projeto de pesquisa e do trabalho monográfico. 
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Art. 16. São requisitos obrigatórios, a serem observados pelos acadêmicos para a 
elaboração do projeto e estruturação da monografia, os seguintes: 
I. comparecimento às reuniões convocadas pelo professor orientador e pela 
respectiva Coordenação de TCC; 
II. frequência mínima de 75% nos trabalhos de orientação, justificando as eventuais 
faltas; 
III. cumprimento do cronograma previsto neste Regulamento e do calendário 
divulgado pela coordenação de TCC cumprindo o calendário da UFMT; 
IV. atendimento às exigências do orientador quanto às leituras, pesquisas, roteiros e 
outras atividades e, apresentação, por escrito, dos relatórios das atividades 
solicitadas; 
 
Art. 17. O registro final da monografia pode ser como APROVADO ou 
REPROVADO. É considerada como APROVADA a monografia que obtiver média 
igual ou superior a 5 (cinco), e REPROVADA a monografia que obtiver média 
inferior a 5 (cinco). A média será composta:  
a) até dois pontos: atribuídos pelo orientador, pela valorização da frequência e pela 
produção apresentada pelo acadêmico no desenvolvimento da investigação, 
entregues à banca examinadora; 
b) até oito pontos: pela média da banca examinadora de acordo com os quesitos 
abaixo: 
b.1) até dois pontos: pela apresentação gráfica e estrutura metodológica do 
trabalho; 
b.2) até quatro pontos: pelo repertório teórico, pela clareza e objetividade da 

redação da dissertação monográfica e pela relevância científica da pesquisa; 
b.3) até dois pontos: pela defesa pública da monografia. Os pontos deste quesito 

serão apurados observando-se as exigências contidas neste Regulamento. 
 
Parágrafo Único: Considerando a relevância científica da pesquisa a banca 
examinadora, por unanimidade, poderá alterar o peso atribuído neste artigo. 
 
 

CAPÍTULO VI 

DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Art. 18. O discente deverá elaborar o projeto de monografia de acordo com este 
Regulamento e com as orientações do respectivo coordenador de TCC e do 
professor orientador. 
 
Art. 19. O projeto de monografia deverá conter a seguinte estrutura: 
a) Elementos pré-textuais: 
CAPA E SUMÁRIO 
b) Elementos textuais: 
1 INTRODUÇÃO 
1.1 Tema/Problema 
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1.2 Justificativa do Estudo 
1.3 Objetivos da Pesquisa 
1.3.1 Objetivo geral 
1.3.2 Objetivos específicos; 
1.4 Hipótese da Pesquisa 
1.5 Metodologia da Pesquisa 
1.6 Delimitação do Campo de Estudo 
1.7 Organização Lógica da Monografia 
1.8 Cronograma 
1.9 Orçamento da Pesquisa (opcional); 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA  
c) Elementos Pós-Textuais: 
REFERÊNCIAS 
APÊNDICES (caso houver) 
ANEXOS (caso houver) 
 
Parágrafo Único: A forma de numeração dos capítulos é a de algarismos arábicos, 
iniciando o primeiro capítulo com a introdução. A fundamentação teórica, que 
compreende a revisão da literatura, formará o capítulo segundo do projeto em nova 
página. As referências, glossário, apêndices e anexos figurarão sem numeração. O 
projeto de monografia apto para avaliação deverá conter no mínimo 18 (dezoito) 
páginas contando somente a parte textual. 
 
Art. 20. Poderá o discente acrescer outros elementos ao projeto de monografia, 
desde que estejam de acordo com as normas da ABNT e sejam consentidos pelo 
orientador. 
 
Art. 21. O projeto é pré-requisito para que o discente possa iniciar as orientações 
para a elaboração do seu trabalho monográfico devendo ser entregue na primeira 
semana de aulas com anuência do orientador e apresentado 15 dias após o início 
do 8° semestre do período acadêmico aprovado pela UFMT devidamente 
acompanhado dos documentos de anuência e aceite do professor orientador. 
Obrigatoriamente, o projeto se submeterá ao exame de qualificação e defesa 
pública. 
 

 

 

CAPÍTULO VII 

DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Art. 22. O discente do curso de Ciências Contábeis do ICHS/CUR/UFMT somente 
poderá habilitar-se para a elaboração e apresentação do trabalho monográfico 
desde que tenha cumprido 50% dos créditos do curso e que sejam atendidas as 
disciplinas pré-requisito do Curso de Ciências Contábeis, do ICHS/CUR/UFMT; 
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deverá ainda ter obtido aprovação do seu projeto de pesquisa monográfica, por uma 
comissão especial de avaliação indicada pelo Coordenação de TCC e homologado 
pelo Colegiado de Curso de Ciências Contábeis, sendo nomeada, através de 
portaria da Direção do Instituto. 
 
Art. 23. O discente observará aos seguintes procedimentos: 
I. apresentar à Coordenação de TCC o ato de designação para acompanhamento 
da relação orientando/orientador; 
II. ter o exame de qualificação do projeto APROVADO; 
III. defender publicamente, perante a banca examinadora, a monografia elaborada. 
 

CAPÍTULO VIII 

DA ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Art. 24. A dissertação monográfica deverá observar perfeita sintonia entre o tema, a 
disciplina e a área temática escolhida, nos termos do Capítulo II, do presente 
Regulamento. 
 
Art. 25. O trabalho de dissertação monográfica deverá observar os itens seguintes: 
a) - Parte pré-textual: 
I. capa; 
II. lombada; 
III. folha de rosto; 
IV. declaração de autoria; 
V. folha de aprovação; 
VI. dedicatória (opcional); 
VII. agradecimento; 
VIII. epígrafe (opcional); 
IX. resumo na língua vernácula; 
X. resumo na língua estrangeira (abstract - Inglês); 
XI. lista de ilustrações (caso necessário); 
XII. lista de tabelas (caso necessário); 
XIII. lista de abreviaturas e siglas (caso necessário); 
XIV. sumário 
 
b) - Parte Textual 
I. introdução; 
II. fundamentação teórica e/ou revisão da literatura; 
III. descrição e discussão ou análise dos resultados da pesquisa 
(podendo ser subdividido em 2 capítulos – III descrição dos resultados da pesquisa 
e IV discussão ou análise dos resultados da pesquisa); 
IV. (ou V) considerações finais (conclusões e sugestões). 
 
c) - Parte Pós- textual 
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I. referências; 
II. glossário (opcional); 
III. apêndice (caso necessário); 
IV. anexos (caso necessário). 
Art. 26. Na sua apresentação gráfica, a dissertação monográfica deverá observar as 
disposições contidas no manual de elaboração de monografia publicado como 
anexo nº I, deste Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 27. A qualificação do projeto de pesquisa é uma etapa obrigatória que antecede 
a defesa da monografia e consiste na apresentação do estudo já iniciado perante a 
banca examinadora. 
 
Art. 28. Para o exame de qualificação, observar-se-á o seguinte: 
I. será realizado na data e horário previstos no calendário divulgado pela 
Coordenação de TCC; 
II. O trabalho será apresentado em três exemplares, guarnecido por uma capa com 
as informações prescritas no manual, em papel A4, devidamente encadernado com 
espiral na margem esquerda; 
III. Nesta fase o discente apresentará à banca a produção já realizada, contendo no 
mínimo 18 páginas com: todo o capítulo I concluído; a breve revisão de literatura do 
capítulo II de preferência concluída ou parcialmente em desenvolvimento; a 
proposta de continuidade e a bibliografia utilizada; 
IV. Ao discente caberá ouvir, anotar, discutir e ter clareza quanto às orientações da 
banca. A banca apresentará sugestões para a melhoria do trabalho e solicitará 
eventuais correções necessárias. Acatar as sugestões pertinentes e aplicá-las será 
decisão que deverá ser tomada em conjunto, entre orientando e orientador. 
 
Art. 29. O discente somente estará apto para o exame de qualificação quando 
preenchidos os requisitos seguintes: 
I. entrega, à Coordenação de TCC, a autorização elaborada pelo orientador do 
projeto de monografia, de que este está apto para defesa, juntamente com as três 
vias do trabalho; 
II. entrega, até a data estabelecida no calendário divulgado pela Coordenação de 
TCC, das versões para a banca. 

 

CAPÍTULO X 
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DA DEFESA PÚBLICA DA MONOGRAFIA 

 

Art. 30. A defesa final, como exigência para conclusão do Curso de Ciências 
Contábeis, será realizada em solenidade pública, na qual o acadêmico exporá e 
defenderá a sua produção, que deverá conter no mínimo 40 (quarenta) páginas de 
parte textual e estar em conformidade com os ajustes do projeto de qualificação e 
as demais sugestões e determinações do orientador e da Coordenação de TCC. 
 
Art. 31. Para a defesa pública, o discente deverá depositar três exemplares do seu 
trabalho, com encadernação em espiral, destinados aos examinadores juntamente 
com a autorização do orientador, de que está apto para a defesa. O orientador é o 
responsável, quando autoriza o discente para a defesa, pela qualidade do trabalho e 
cumprimento das diretrizes deste regulamento. 
 
Art. 32. A banca examinadora, por deliberação da maioria de seus membros, 
poderá determinar ao discente que reformule o conteúdo de sua dissertação 
monográfica, fixando outra data para nova defesa, no caso de não se apresentar 
conforme as observações e orientações determinadas pela banca de qualificação ou 
pelo orientador, ou ainda quando não estiver de acordo com o desenvolvido no 
período de orientação. 
 
Parágrafo 1º. O discente deverá obedecer ao prazo que lhe for determinado para a 
realização das retificações solicitadas e submeter-se à nova arguição autorizada 
pelo orientador, quando será exigido o depósito dos novos volumes pela 
Coordenação de TCC. 
 
Parágrafo 2º. Quando o discente for reprovado pela banca examinadora, ou seja, 
obtiver nota inferior a 5,0 (cinco), o prazo para apresentação da nova dissertação 
monográfica, será o decorrer do período letivo seguinte, uma vez que devido ao 
caráter excepcional desta tarefa não haverá tempo hábil para concluí-la de forma 
satisfatória no mesmo período letivo. Exceto se a defesa ocorrer antes do prazo 
estabelecido pela coordenação de TCC e exista tempo hábil dentro do calendário 
acadêmico do período para efetuar ajustes e correções. 
 
Parágrafo 3º. Quando a nota do discente ficar entre 5,0 (cinco) e for menor que 7,0 
(sete), a banca examinadora poderá estabelecer outra data para nova apresentação 
e defesa da monografia devidamente retificada de acordo com orientação de seus 
membros, desde que esse prazo não ultrapasse a data final para a entrega de nota, 
de acordo com o calendário da UFMT.  
 
Art. 33. Após a defesa final pelo discente, a banca se reunirá reservadamente para 
julgamento, quando determinará se o trabalho foi Aprovado ou Reprovado. 
 
Parágrafo 1º. A nota para aprovação do discente deverá ser de, no mínimo, 5,0 
(cinco). Esta nota será composta por: (a) até dois pontos atribuídos pelo orientador 
e (b) a média das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora com até 
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oito pontos. 
 
Parágrafo 2º. Após a aprovação, o discente deverá entregar na Coordenação do 
Curso de Ciências Contábeis, do ICHS/CUR/UFMT um exemplar da referida 
monografia encadernada em brochura, capa dura na cor preta e letras douradas, 
devidamente ajustadas, incluindo o parecer, na parte pré-textual, dos membros da 
banca examinadora e declaração de autoria devidamente assinado pelo discente. 
Também é exigência a entrega de um CD devidamente identificado com o nome do 
orientando e o título do trabalho, salvo em PDF. A entrega deverá estar 
acompanhada de carta de autorização assinada pelo professor orientador, que 
deverá afirmar o cumprimento das exigências da banca examinadora. O prazo para 
entrega é o previamente estabelecido em calendário próprio. 
 
Art. 34. O discente que não atingir a média mínima exigida, não se submeter ao 
exame de qualificação, não entregar a monografia no prazo assinalado ou não se 
apresentar para a defesa final, sem motivo legalmente justificado, ou, ainda, se sua 
produção for reprovada por plágio, não poderá colar grau no Curso de Ciências 
Contábeis do ICHS/CUR/UFMT, devendo submeter-se à elaboração de uma nova 
pesquisa e uma nova defesa, em datas a serem estipuladas pela Coordenação de 
TCC. 

 

CAPÍTULO XI 

DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 35. A banca para o exame de qualificação será composta por três docentes do 
Curso de Ciências Contábeis do ICHS/CUR/UFMT e na defesa pública poderá 
contar com um professor convidado de outra instituição de ensino superior. 
 
Parágrafo 1º Quando o orientador pertencia ao corpo docente do 
CIC/ICHS/CUR/UFMT no período da defesa do projeto, este continuará tendo o 
direito de participar da defesa final de monografia e a responsabilidade de 
orientador do discente, se assim o desejar, como membro convidado externo, sem 
ônus para a instituição. 
 
Parágrafo 2º Quando o membro da banca pertencia ao corpo docente do 
CIC/ICHS/CUR/UFMT no período da defesa do projeto, este continuará tendo o 
direito de participar da defesa final de monografia, se assim o desejar, como 
membro convidado externo, sem ônus para a instituição. 
 
Art. 36. São requisitos que deverão ser observados pelos avaliadores, quando da 
realização do exame de qualificação e defesa pública da dissertação monográfica: 
I. a obra: em sua originalidade e qualidade da pesquisa; 
II. a área do estudo realizado: que deve estar compatível com as orientações e a 
importância dos temas abordados; 
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III. a metodologia científica: na observância das normas para a elaboração e 
estrutura do trabalho acadêmico-científico, desenvolvendo-se os procedimentos do 
manual de elaboração que constitui o Anexo I, deste Regulamento. 
 
IV. a defesa pública: observando-se o domínio do conteúdo, dos resultados 
apresentados, das sugestões oferecidas, a organização da apresentação e a 
clareza didática do pesquisador. 
 
Art. 37. Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Colegiado de Curso de Ciências Contábeis, do ICHS/CUR/UFMT, respeitando-se, a 
necessária homologação pelas instâncias superiores da UFMT. 
 

 

ANEXO  

1. MANUAL DE ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO MONOGRÁFICA 

 

O Curso de Ciências Contábeis do ICHS/CUR/UFMT contempla, em sua 

estrutura curricular o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, sendo a sua 

conclusão condição irrestrita e irrevogável para que o discente possa se formar, de 

acordo com as Diretrizes e Normas estabelecidas pelo MEC e com o Estatuto e 

Regulamentação Interna da UFMT.  

Por se tratar de uma produção de cunho teórico-prático desenvolvida a partir 

de metodologia apropriada, o processo de elaboração da dissertação monográfica 

deverá contemplar conteúdos teóricos explorados no decorrer do Curso, 

enriquecendo-os com a realização de pesquisa sobre aspectos que irão ao encontro 

do objeto escolhido pelo próprio discente para ser investigado. 

A elaboração da monografia se recomenda que seja desenvolvida no 

decorrer do último semestre cursado pelo discente. A monografia deve refletir, 

obrigatoriamente, os resultados do desempenho do discente em todo o Curso, 

sendo condição para a conclusão dele e para a obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Contábeis. 
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1.1 Exigências para a Redação da Monografia 

A Monografia é um estudo de síntese, no qual a essência dos temas estudados é 

colocada de forma discursiva pelo autor, argumentando, concordando, discordando, 

discutindo e/ou levantando pontos polêmicos para tecer suas considerações. 

O graduando deverá proceder a diferentes tipos de análise, procurando 

colocar-se e posicionar-se frente às ideias do autor. Escrever uma monografia não é 

uma tarefa simples, exige muitas leituras, dedicação, compilação do material 

pesquisado, ordenação e sistematização. 

A Monografia requer uma redação clara e objetiva, evitando-se gírias e 

palavras coloquiais. É uma pesquisa científica e, portanto, sugere-se que haja 

impessoalidade no tratamento. Exemplos: demonstra-se, apresenta-se, depreende-

se, conclui-se entre outras terminologias. 

A redação deverá ser realizada em letras Times New Roman ou Arial em 

espaçamento um e meio (1,5). Entre parágrafos não deveram constar 

espaçamentos. Entre título ou subtítulo e texto terá um espaço, assim como entre 

texto e próximo subtítulo deverá ter dois espaçamentos. 

PAGINAÇÃO: A contagem das páginas será realizada desde a folha de rosto 

do trabalho, desconsiderando a capa. Cuidado: as folhas pré-textuais devem ser 

contadas sequencialmente. A numeração deverá ser em algarismos arábicos (1, 2, 

3...) aparecer no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior e o último 

algarismo precisa estar a 2 cm da borda direita da folha. Os apêndices devem ser 

numerados, continuando a numeração da sequência do texto original. 

Os seguintes títulos devem aparecer centralizados, em caixa alta, negrito, 

com fonte 12, porém, sem indicativo numérico: 

Declaração de autoria; 

Folha de aprovação; 

Agradecimento; 

Lista de ilustrações e tabelas; 

Lista de abreviaturas e siglas; 

Lista de símbolos; 

Resumos; 

Sumário; 
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Referências; 

Glossário; 

Apêndice; 

Anexo; 

Índice. 

Alguns elementos do trabalho não devem receber título, são eles: 

Dedicatória - texto deverá ser alinhado a 8cm à direita na régua e justificado, 

digitado na metade da folha para baixo. 

Epígrafe – citação de trechos de texto convergentes com seu tema ou assunto. 

Segundo a ABNT a epígrafe deve ser elaborada conforme a NBR 10520, ou seja, a 

epígrafe que contiver até 3 linhas deverá ser registrada entre aspas, com espaço 

entre linhas de 1,5 informando no final a autoria, ano e página. Enquanto a epígrafe 

que contiver mais de 3 linhas deverá ser registrada sem aspas, com espaço entre 

linhas de 1,0. 

 

1.2 Estrutura da Monografia 

O trabalho monográfico divide-se em três partes: pré-textual, textual e pós-textual. 

 

1.2.1 Parte pré-textual 

CAPA (obrigatório) 

LOMBADA (obrigatório) 

FOLHA DE ROSTO (obrigatório) 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA (obrigatório) 

FOLHA DE APROVAÇÃO (obrigatório) 

DEDICATÓRIA (opcional) 

AGRADECIMENTOS (opcional) 

EPÍGRAFE (opcional) 

RESUMO na língua vernácula (obrigatório) 

RESUMO na língua estrangeira (obrigatório) 

LISTAS (na ordem) - listas de ilustrações, lista de figuras, de tabelas, de gráficos, de 

abreviaturas, de siglas e de símbolos.  

SUMÁRIO (obrigatório) 
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1.2.2 Parte textual 

INTRODUÇÃO 

REVISÃO DA LITERATURA e/ou FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS (ou em dois: DESCRIÇÃO DOS 

RESULTADOS e ANÁLISE DOS RESULTADOS) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1.2.3 Parte pós-textual 

REFERÊNCIAS (obrigatório) 

GLOSSÁRIO (opcional) 

APÊNDICES (se houver) 

ANEXOS (se houver) 

ÍNDICE (opcional) 

 

1.2.4 Detalhamento da parte pré-textual  

A parte pré-textual é composta pelos títulos que precedem o texto da 

monografia. É composta pelos itens relacionados acima e detalhados a seguir: 

 

I Capa 

A capa preta (também conhecida como “capa dura”) é a proteção externa do 

trabalho, sobre a qual se imprime, com letras em dourado, as informações 

indispensáveis à sua identificação. 

Na capa conterá: 

 identificação da universidade, câmpus, instituto e do departamento (na 

parte superior letra tamanho 14, Caixa Alta); 

 nome do autor (abaixo da identificação da IES, centralizado, letra 

tamanho 14, Caixa Alta); 

 título do trabalho (abaixo do nome, centralizado, letra tamanho 14, 

Caixa Alta); 

 Local e ano (no final da página, letra tamanho 14, Caixa Baixa). 
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II Lombada 

A lombada é um elemento cuja relevância pode ser atribuída à sua utilidade 

para o leitor, pois facilita o acesso nas bibliotecas e a identificação da obra se 

estiver arquivada na posição vertical ou com a sua face voltada para cima. 

Na lombada conterá: 

 UFMT na parte superior  

 nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé 

da lombada (letra tamanho 14); 

 título do trabalho, escrito da mesma forma  que o nome do autor (letra 

tamanho 14 ou 12); 

 elementos alfanuméricos de identificação, por exemplo: v. 2. 

 ano na parte inferior da lombada. 

 

III Página de rosto 

A página de rosto apresenta os elementos necessários à identificação do 

trabalho, ou seja: nome do autor; título do trabalho; grau pretendido; instituição a 

que é submetido; nome e titulação do professor/a orientador/a; local e ano. Veja 

Modelo. 

 

IV Declaração de Autoria 

Nesta página o discente declarará que o trabalho apresentado é de sua 

autoria, conforme modelo apresentado neste manual. 

 

V Dedicatória 

A dedicatória apresenta-se como uma página opcional, em que o(a) autor(a) 

dedica a sua obra a alguém. A dedicatória deve estar disposta à direita, na parte 

inferior da folha, quando for de pequena extensão. No entanto, se houver um maior 

número de pessoas a quem dedicar o trabalho, utiliza-se a digitação como texto 

normal, obedecendo-se às normas quanto ao título (centralizado) e espaçamentos. 

 

VI Agradecimentos 

A página de agradecimentos consiste também em uma página opcional em que 
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são registrados agradecimentos às pessoas que contribuíram durante o processo, 

desde a elaboração do projeto de pesquisa até a monografia. Nela geralmente se 

registram agradecimentos a instituições ou pessoas que colaboraram com o autor.  

 

 

VII Epígrafe 

Trata-se de um pensamento ou citação relevante, que o autor opta por 

colocar na obra e que tenha estreita relação com o tema pesquisado. 

 

VIII Resumo na Língua Vernácula 

O resumo é um item obrigatório e consiste em um texto sem parágrafos nem 

recuos, o qual relata brevemente do que trata a produção acadêmica, ou seja, a 

monografia. O resumo tem uma forma específica para ser redigido, deve ser 

digitado em espaço 1,5 e, no caso da monografia, conter até 250 palavras. O 

resumo deve conter o tema da pesquisa, seus objetivos, a metodologia, principais 

referenciais teóricos em que se baseou a pesquisa, os resultados e suas 

contribuições. No final do texto, devem-se salientar as cinco palavras-chave que 

centralizam o conteúdo da pesquisa. Estas devem estar separadas por ponto. Na 

página seguinte o resumo deverá ser traduzido em língua inglesa (ABSTRACT). 

 

IX Listas 

As listas expressam elementos de destaque no texto, correspondendo à 

indicação das ilustrações, gráficos, gravuras e outros elementos e suas respectivas 

páginas no trabalho, sendo estes considerados itens opcionais (dependendo 

evidentemente do tipo da pesquisa realizada). Nas listas, os itens aparecem na 

sequência da ocorrência no texto, com a respectiva indicação de páginas. 

É necessária a elaboração da lista quando houver um número considerável de 

figuras, mapas, ilustrações, gráficos, e outros semelhantes. Cada lista deve ser 

elaborada de forma a corresponder à categoria que identifica, isto é, uma lista de 

abreviações, uma lista para gráficos e assim por diante. 

Com exceção das siglas, as listas devem apresentar o nome da figura, 

gravura, gráfico, entre outros, seguido da página onde se encontra na monografia.  
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As Ilustrações e tabelas deverão ser inseridas, conforme o item 5.8 e 5.9 da 

NBR 14724/2011, “o mais próximo possível do trecho a que se referem” (ABNT, 

2011, p. 11). Portanto devem ser inseridas logo após o texto, sem nenhum espaço. 

 

 

IX.1 Lista de Figuras (em página própria colocada após o resumo) 

Colocar figuras no trabalho monográfico consiste em uma opção do autor. 

Geralmente são ilustrações compostas por gráficos, desenhos, mapas, fotografias ou 

outras formas pictográficas que dão complementação e melhor visualização ao texto. 

A lista é colocada em uma página contendo o título das figuras numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos. Pode haver uma única lista para todos 

os tipos de figuras ou uma lista para cada tipo. 

Pode-se ainda colocar o número da figura, localizando-a no capítulo ao qual 

pertence. 

 

IX.2 Lista de Tabelas (em página própria colocada após o resumo) 

As tabelas constituem-se também em elementos opcionais na monografia. 

Devem apresentar dados que confirmam alguma declaração do pesquisador de 

forma clara, precisa e permitem maior visualização de índices, fluxos, estatística, 

comparações e demonstrações. 

 

Na elaboração das tabelas devem-se observar os seguintes procedimentos: 

- apresentação com numeração progressiva; 

- uniformização da apresentação dos dados; 

- organicidade para  melhor visualização dos dados, adotando colunas para 

identificar índices; 

- exposição clareza dos dados da tabela, a ponto de que seja auto-

explicativa; 

- adequação do título da tabela ao conteúdo que a mesma apresenta; 

- fidelidade à fonte de onde foram tirados os dados. 
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IX.3 Lista de Quadros (em página própria colocada após o resumo) 

Os quadros são compostos por informações que, geralmente, não contêm 

números. Ao empregá-los no trabalho, estes devem ter traços horizontais, evitando-

se as barras verticais. 

 

 

X Sumário 

“Enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um 

documento, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede” (NBR 6027). Deve 

ser o último elemento pré-textual. A palavra sumário deve ser centralizada. 

O sumário é a parte do trabalho que identifica toda a sua estrutura, 

nominando títulos, seções e subseções, identificando as respectivas páginas. 

Somente deve-se deixar espaçamentos entre os capítulos 1, 2, 3 etc. O 

espaçamento deve ser um e meio. 

O sumário deve ser digitado tal como o texto se apresenta no trabalho, isto é, 

os títulos e subtítulos. Os números não são seguidos de pontos quando são seções 

primárias. Conforme a norma 6027/2003-ABNT, os elementos pré-textuais não 

devem aparecer no sumário. Diante disso, o sumário: 

a) esquematiza as principais divisões do trabalho: partes, seções, títulos e 

subtítulos exatamente como aparecem no corpo do trabalho indicando ainda a 

página em que cada divisão inicia; 

b) o título de cada seção deve ser digitado com o mesmo tipo de letra em que 

aparece no corpo do texto; 

c) a indicação das páginas localiza-se à direita de cada seção. 

 

A divisão de um sumária forma ou exemplo de numeração progressiva 

das seções (NBR 4=6024:2003) conforme segue: 

Seção 

Primária 

Seção 
secundária 

Seção 

Terciária 

Seção 
quaternária 

Seção 

Quinaria 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 
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3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1.1 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1.1 

 

Conforme exemplo abaixo: 

1  SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1 Seção Secundária 

1.1.1  Seção terciária 

1.1.1.1 Seção quaternária 

1.1.1.1.1 Seção quinaria 

 

2 SEÇÃO PRIMÁRIA 

2.1 Seção Secundária 

2.1.1  Seção terciária 

2.1.1.1 Seção quaternária 

2.1.1.1.1 Seção quinaria 

 

3 SEÇÃO PRIMÁRIA 

3.1 Seção Secundária 

3.1.1  Seção terciária 

3.1.1.1 Seção quaternária 

3.1.1.1.1 Seção quinaria 

 

A seguir serão exibidos alguns exemplos das partes pré-textuais.  
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RESUMO 

(Fonte tamanho 12 negrito, Caixa Alta) 
(Texto em espaçamento um e meio, tamanho 12 sem negrito) 

O propósito central desta pesquisa foi contribuir para a compreensão e caracterizar 

a real importância de aplicação das técnicas de auditoria analítica, revisão analítica 

e amostragem estatística em todas as fases de um processo de auditoria contábil, 

bem como da relevância de seus resultados para o processo de obtenção de 

evidências para avaliação e determinação da qualidade do serviço mencionado.  Na 

revisão de literatura buscou-se discutir os conceitos, metodologias, vantagens e 

aplicabilidade das técnicas mencionadas, bem como foi apresentado o referencial 

teórico e normativo existente sobre os pontos de controles de qualidade que 

precisam ser adotados e avaliados pelos interessados na credibilidade e 

confiabilidade dos resultados de uma auditoria contábil.  A metodologia da pesquisa 

foi evidenciada de modo a caracterizar o tipo de pesquisa, o método utilizado e os 

instrumentos relativos à sua adoção e as ferramentas de coleta de dados. Devido ao 

caráter exploratório desta pesquisa, o método escolhido foi o de estudo de casos, 

por ser aquele que possibilita a obtenção de riquezas de detalhes, por nenhum outro 

oferecido.  Nesse mesmo capítulo foi delineado um plano de referência e 

fundamentos teóricos, cuja utilidade, além de servir de base para a definição das 

variáveis e perguntas da pesquisa de campo, ressalta-se pela carência de literatura 

sobre os assuntos deste estudo no Brasil. Objetivando-se garantir a demonstração 

de todos os detalhes obtidos na pesquisa de campo, optou-se pela descrição 

individualizada de cada caso pesquisado, além de manter sua visualização nos 

quadros do apêndice B deste estudo.  Em seguida, procedeu à análise conjugada 

dos resultados acompanhada dos comentários e visão pessoal do pesquisador e 

sua classificação em termos de proximidade e afastamento da literatura 

especializada. Finalmente, são evidenciados o resumo, as conclusões e sugestões 

que constituem as principais contribuições desta pesquisa. 

 
Palavras-chave 
Auditoria analítica. Revisão analítica. Amostragem estatística. Avaliação. Qualidade. 
Palavras chave separadas por . (não - ) 
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ABSTRACT 

(Fonte tamanho 12 negrito, Caixa Alta) 
 

(Texto em espaçamento um e meio, tamanho 12 sem negrito) 
 
 
 

The central purpose of this research was to contribute for the understanding 
and to characterize the real importance of application of the techniques of analytical 
audit, analytical revision and sampling statistics in all the phases of a process of 
countable audit, as well as the relevance of its results for the process of attainment 
of evidences for evaluation and determination of the quality of the mentioned service. 
In the literature revision one searched to argue the concepts, methodologies, 
advantages and applicability of the mentioned techniques, as well as the theoretical 
and normative referential existing on the points of quality controls was presented that 
they need to be adopted and evaluated by the interested parties in the credibility and 
trustworthiness of the results of a countable audit. The methodology of the research 
was evidenced in order to characterize the type of research, the used method and 
the relative instruments to its adoption and the tools of collection of data. Due to the 
exploratory character the method of cases, for being that one that makes possible 
the attainment of wealth of details, for none offered. In this exactly chapter was 
delineated a theoretical plane of reference and beddings, whose utility, not to 
mention that it serves as base for the definition of the variable and questions of the 
field research, it is standard out for the literature lack on the subjects of this study in 
the Brazil. Objectifying itself to guarantee the demonstration of all details gotten in 
the field research were opted to the individual description of each researched case, 
not to mention that it keeps its visualization in the pictures of appendix B of this 
study. After that, it was proceeded the conjugated analysis from the results followed 
by the commentaries and personal vision of the researcher and its classification in 
proximity terms and removal of specialized literature. Finally, they are evidenced the 
summary, the conclusions and suggestions that constitute the main contributions of 
this research. 

Key Words: 

Analytical auditing. Analytical revision. Sampling statistics. Evaluation. Quality. 
 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

Lista de Siglas, Figuras, Gráficos, Quadros em páginas separadas; fonte tamanho 
12 Negrito Caixa Alta. 
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2. 2. DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS TEXTUAIS 

É a parte onde todo o trabalho de pesquisa é apresentado e desenvolvido. O 

texto deve expor um raciocínio lógico, ser bem estruturado, com o uso de uma 

linguagem simples, clara e objetiva. Os trabalhos científicos, em geral, apresentam 

a mesma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 

2.1 Introdução 

Será inserida no trabalho como item 1. Será formada basicamente pelas 

informações constantes no projeto da pesquisa, no primeiro capítulo, com as 

devidas adaptações. A introdução pode conter também a definição dos termos 

empregados, caso seja necessário para maior clareza e entendimento. 

Uma vez conhecido o assunto, indubitavelmente, o leitor deseja conhecer 

igualmente o caminho que há de seguir na leitura e compreensão do tema exposto. 

Neste tópico se devem enunciar as ideias mestras do desenvolvimento, os pontos 

principais, as deduções mais importantes, os resultados esperados mais 

significativos. Deve ser assegurada ao leitor uma visão global do assunto. 

Depois de tudo feito, no fim da introdução, deve-se anunciar o plano adotado 

para o desenvolvimento. O plano do desenvolvimento, que arremata solenemente a 

parte introdutória, deve conter unicamente os tópicos principais, ordenados em 

razão da pesquisa. 

Em resumo, a introdução de uma monografia deve compreender os seguintes 

elementos básicos: 

a) Tema/Problema: definição do problema de modo a caracterizar os 

aspectos econômicos, políticos e sociais da situação problemática, sempre se 

tomando por base autores renomados; 

b) Justificativa ou importância do estudo ou pesquisa; 

c) Objetivos do estudo: objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa; 

d) A (s) hipótese (s) da pesquisa; 

e) A metodologia da Pesquisa: destacando-se o tipo da pesquisa, o método 

que melhor caracteriza o estudo, os seus instrumentos e ferramentas de coleta de 

dados. 

f) A delimitação do campo de estudo. 
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g) A organização lógica da monografia, ou seja, o enunciado sobre as partes 

que compõem o trabalho, bem como a abordagem abreviada do que foi tratado nos 

capítulos. 

 

2.2 Revisão da Literatura 

 

A revisão da literatura compreende a fundamentação teórica da dissertação 

monográfica, cuja finalidade é expor e demonstrar a produção textual incluindo a 

pesquisa dos referenciais literários e a consequente análise dos dados coletados, 

através da apresentação, argumentação e síntese sobre os assuntos das obras 

lidadas. 

Nesta parte do trabalho o autor levanta pontos relevantes e questionadores 

que foram investigados na pesquisa proposta, utilizando-se dos argumentos de 

autores renomados que escreveram sobre os assuntos discutidos no trabalho para 

dar sustentação às argumentações do autor do estudo empreendido, 

parafraseando-os ou anotando suas citações literais. 

Ressalta-se que a tarefa de produzir um texto é também arte de convencer os 

leitores sobre os assuntos abordados no trabalho, o desenvolvimento, ou seja, a 

fundamentação teórica do estudo é a parte na qual o pesquisador procura explicar, 

discutir e demonstrar a problemática pesquisada. 

A revisão da literatura corresponde à parte mais extensa do trabalho, 

chamada também de corpo do trabalho.  Diante disso, pode-se deduzir que a 

pesquisa literária inclui os seguintes passos fundamentais: 

a) Levantamento ou compilação de conceitos teóricos, métodos e 

instrumentos de análise; 

b) Revisão de trabalhos ou aplicações semelhantes em outros contextos; 

c) Descrição, comparação e análise crítica da literatura especializada sobre 

os assuntos que envolvem o tema da pesquisa. 

Em resumo, a revisão da literatura busca essencialmente dar fundamentação 

teórica ao objeto do estudo empreendido pelo pesquisador. 
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2.3 Descrição dos resultados da pesquisa 

 

Neste capítulo da monografia se devem descrever os dados coletados como 

resultado da aplicação da técnica de coleta escolhida para essa finalidade, bem 

como identificar a problemática existente a partir dos resultados obtidos. Essa 

descrição e identificação devem assegurar a fidelidade das respostas obtidas junto 

aos entrevistados e/ou documentação analisada. 

 

2.4 Discussão e/ou Análise dos Resultados 

A análise propicia a identificação da situação problemática existente e a 

expressão da opinião do pesquisador. Os dados poderão ser cruzados a fim de 

possibilitar a identificação de pontos críticos, problemas, descobertas e outros. 

Algumas vezes, envolve o uso de métodos estatísticos. Os resultados podem ser 

comparados com outros projetos ou situações. Quando for possível, cabe analisar 

os resultados à luz de modelos teóricos sobre o tema (revisão de literatura). 

 

2.5 Considerações Finais e/ou Conclusões e Recomendações 

 

Fase final do trabalho de pesquisa, mas não somente um fim. Da mesma 

forma que a introdução e a fundamentação teórica esta é parte textual e possui uma 

estrutura própria. Consiste no resumo completo, mas sintetizado, da argumentação 

dos dados e dos exemplos constantes das duas primeiras partes do trabalho. Da 

conclusão devem constar: a relação existente entre as diferentes argumentações e 

a união das ideias e, ainda, conter o fecho da introdução ou síntese de toda 

reflexão. 

É onde o autor se coloca com liberdade científica, avaliando os resultados 

obtidos e propondo soluções e aplicações práticas. Constitui a seção que arremata 

o estudo, o ponto de chegada, a resposta ao tema anunciado na introdução. As 

considerações finais sintetizam a elaboração das partes, orientam e estruturam seu 

desenvolvimento.  Ela está presente em todo e qualquer tipo de investigação 

científica, sob forma de hipótese plausível na introdução, que vai se confirmando 
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aos poucos, com a fundamentação teórica, transformando-se, finalmente, em 

certeza ou na mais provável das hipóteses.  

Deverá constar um parágrafo final, enfatizando a importância e validade do 

estudo sua contribuição e as recomendações do pesquisador. 

 

2.6 Citações 

As citações devem ser elaboradas de acordo com a norma NBR 10520- 

Informação e documentação – Citações em documentos – Elaboração. 

 

2.6.1 Citação Direta 

a) Citação Direta Curta (até 3 linhas) - Deve ser feita na continuação do texto, 

entre aspas duplas, com fonte 12 e espaço entre linhas 1,5. 

 

Três exemplos: 

“Maria Ortiz, moradora da Ladeira do Pelourinho, em Salvador, que de sua 

janela jogou água fervendo nos invasores holandeses, incentivando os homens a 

continuarem a luta” (PASSOS, 2000, p.38). 

Detalhe pitoresco é que na hora do almoço, enquanto os maridos comiam, as 

mulheres lutavam em seu lugar. Este fato levou os europeus a acreditarem que “o 

baiano ao meio dia vira mulher” (MOTT, 1988, p.13). 

Silva (2005, p. 95) afirma que: “[...] O ato de ler é uma necessidade concreta 

para a aquisição de significados e, consequentemente, de experiências nas 

sociedades onde a escrita se faz presente. ” 

 

b) Citação Direta Longa (com mais de 3 linhas) – Devem ser destacadas com 

recuo de 4 cm à direita da margem, com letra tamanho 10, sem as aspas, sem 

recuo o texto a primeira linha e espaço entre linhas de 1,0. Entre texto e a citação 

direta e texto de comentário sempre um espaço em branco. É obrigatório citar o 

autor, o ano e o número da página de onde foi retirado o texto. 

Exemplo: 

Além disso, a qualidade do ensino fornecido era duvidosa, uma vez que as 

mulheres que o ministravam não estavam preparadas para exercer tal função. 



 

39 

 

   

A maior dificuldade de aplicação da lei de 1827 residiu no provimento das 
cadeiras das escolas femininas. Não obstante sobressaírem as mulheres no 
ensino das prendas domésticas, as poucas que se apresentavam para 
reger uma classe dominavam tão mal aquilo que deveriam ensinar que não 
logravam êxito em transmitir seus exíguos conhecimentos. Se os próprios 
homens, ao qual o acesso à instrução era muito mais fácil, se revelavam 
incapazes de ministrar o ensino de primeiras letras, lastimável era o nível 
do ensino nas escolas femininas, cujas mestras estiveram sempre mais ou 
menos marginalizadas do saber (SAFFIOTI, 1976, p.193). 

 

 Portanto,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2.6.2 Citação Indireta  

Transcrição livre do texto do autor consultado. É a citação que sofre uma 

interpretação por parte do pesquisador. É obrigatório citar o autor e o ano, porém 

não o número da página. Espaço entre linhas 1,5. 

 

Dois exemplos: 

Somente em 15 de outubro de 1827, depois de longa luta, foi concedido às 

mulheres o direito à educação primária, mas mesmo assim, o ensino da aritmética 

nas escolas de meninas ficou restrito às quatro operações. Note-se que o ensino da 

geometria era limitado às escolas de meninos, caracterizando uma diferenciação 

curricular (COSENZA, 1993). 

Conforme reflete Lloret (1998) vivemos em função da idade que temos, ou 

será da idade que nos tem? 

 

2.6.3 - Citação de Citação 

É quando se utiliza a citação feita por outro pesquisador. Transcrição direta 

ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Deve-se citar a 

expressão apud (minúsculo), que significa citado por. 

Exemplo: 
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Concordamos com Braudel (1969; KOSSELLEC, 1990 apud SAVIANI, 2006, 

p. 34), quando diz que “o tempo estrutural dos Annales é uma ‘desaceleração 

cautelosa´.”  

A LEITURA É A SEGUINTE: Braudel, 1969 e Kossellec, 1990 CITADOS POR 

Saviani, 2006, p. 34 disseram que “o tempo estrutural dos Annales é uma 

‘desaceleração cautelosa’” 

Nas REFERENCIAS só deve constar SAVIANI que foi o autor que o aluno 

pesquisou. 

 

2.7 Tabelas, quadros e gráficos. 

Tabelas, quadros e gráficos, em metodologia científica, funcionam como 

explicações visuais, de caráter quantitativo, qualitativo e descritivo, e, de modo 

geral, merecem cuidados específicos na sua elaboração, inserção e localização no 

texto. Elementos gráficos inadequados, identificação erradas das figuras e 

diagramas mal-elaborados, por vezes, mais dificultam do que facilitam a 

compreensão da mensagem. 

Todos os elementos gráficos devem vir numerados, em algarismos arábicos, 

sequencialmente, mantendo-se numeração e índices separados para tabelas, 

quadros, gráficos e figuras. 

 

2.7.1 Tabelas 

A apresentação de tabelas num relatório é regida por normas específicas 

elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e adotadas 

pela ABNT.  Toda tabela deve ser autoexplicativa, sendo necessário um título que 

informe ao leitor o que está sendo apresentado, onde e quando foram coletados os 

dados. Uma tabela tem sua estrutura formada por três linhas horizontais, sendo 

duas que delimitam o cabeçalho e uma que faz o fechamento. Qualquer outra linha 

vertical ou horizontal poderá ser traçada se vier a contribuir para uma melhor leitura 

dos dados em tabela, mas ela não deve ser fechada nas laterais. Alguma explicação 

complementar pode ser colocada no rodapé da tabela, em particular, a fonte, 

quando se trata de dados secundários. A inserção de uma tabela no texto somente 

deve ser feita após ela ser referenciada no texto. 
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Exemplo: 

Especificações Valor (US$ 1.000.000) 

 

Exportação 

Importação 

1989 

34.383 

18.263 

1990 

31.414 

20.661 

1991 

31.620 

21.041 

1992 

35.793 

20.554 

1993 

38.783 

25.711 

Tabela 3.1 Balança Comercial do Brasil 1989-1993 

Fonte: Ministério da Fazenda, 1995 

 

2.7.2 Quadros 

Quadros, geralmente, são livres arranjos que o autor faz para organizar e 

sistematizar a apresentação de algumas informações. São preferencialmente 

descritivos e essencialmente informativos, e não analíticos. A indicação do quadro 

apresenta-se na parte superior do mesmo. 

Exemplo: 

Quadro 1 Perfil do Assinante do Jornal O Estado: Grau de Instrução 

Sexo  

Homens 60% 

Mulheres 40% 

Classe Sócio-Econômica  

A/B 62% 

C 31% 

Superior Completo 75% 

2º Grau Completo ou Cursando 21% 

1º Grau Completo ou Cursando 4% 

                   Fonte: Database Marketing O Estado, 12/1999 

 

 

2.7.3 Gráfico ou Figura: 

Gráficos constituem representações visuais de categorias, variáveis e 

tendências, cuja leitura é orientada, mais pelas curvas do que pelos números. 
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Apresentam as mais variadas formas: colunas, barras, círculos, figuras, curvas ou 

logarítmicas. 

A representação gráfica fornece uma visão de conjunto mais rápida que a 

observação direta dos dados numéricos, é uma complementação importante da 

apresentação tabular. Da mesma forma que as tabelas, os gráficos devem conter 

um título, contendo todas as informações pertinentes. Eles costumam ser 

referenciados num texto como figuras. A posição do título de uma figura deve ser 

abaixo da figura. 

 

Exemplo: 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1989 1990 1991 1992 1993

Balança Comercial do Brasil 1989-1993

Exportação

Importação

 

Gráfico 1 Balança Comercial do Brasil 1989-1993 

Fonte: IBGE, 1995 
 

Obs.: As tabelas, quadros e gráficos ou figuras precisam estar sempre centralizados 

em relação à página. Não faça quebra de página no meio das ilustrações para que 

não fique parte delas numa página e parte em outra. 

 

 

3. DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

Aqui são descritos cada elemento da parte pós-textual com o propósito de 

esclarecer o pesquisador. 

 

 

 



 

43 

 

3.1 Referências  

É o conjunto de indicações que possibilitam a identificação de documentos, 

publicações, no todo ou em parte. O texto deve estar alinhado à esquerda, e NÃO 

JUSTIFICADO como o resto do texto. As referências devem constar em nova 

página, o título centralizado e negrito. Deixar um espaço em branco de 1,5 entre a 

palavra REFERÊNCIAS e o início das mesmas. Espaçamento entre linhas 1,0; Um 

espaço em branco 1,0 entre uma referência e outra. As obras são identificadas na 

seguinte ordem:  

 Modelos de referências elaborado por SHEILA CRISTINA FERREIRA 

GABRIEL. 

 

Norma 6023/2011 – Referências – elaboração 

 

 Indicação de local, editora e data 

 

Caso o documento não indique o local, inserimos [S.l.], na ausência de 

editora, inserimos [s.n]. 

Sem local  

[S.l.]: Câmpus, 1999.  

Sem editora  

São Paulo: [s.n.], 1999.  

Sem local nem editora  

[S.l.: s.n.], 1999.  

 

Em relação à ausência de data de publicação ou edição, devemos utilizar 

para: 

 

-Data provável: [1981?]. (quando supomos uma data, mas não temos certeza) 

-Data certa, mas que não está indicada no item: [2009]. (quando temos certeza do 

ano, mas retiramos a informação da data de outro suporte, que não o material que 

temos em mãos) 

-Década certa: [198-]. (quando temos certeza da década e não sabemos o ano) 
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-Década provável: [198-?]. (quando sabemos o século, mas não a década e ano) 

-Século certo: [19--]. (quando temos certeza do século, mas não a década e ano) 

-Século provável: [19--?]. (quando sabemos o milênio, mas não o século) 

  

ABREVIAÇÕES DIVERSAS  

s.n. – sine nomine = sem editora  

S.l. – sine loco = sem local  

In: = dentro de  

et al. = e outros  

ed. = edição  

v. = volume  

n. = número  

p. = página  

f. = folha  

apud =  citado por  

(Org.) = organizador  

(Coord.) = coordenador  

Trad. = tradutor  

trad. = obra traduzida  

il. = obra ilustrada  

Il. = ilustrador  

 

Observar a seguinte regra: 

Grifo, negrito ou itálico – indica ênfase ou destaque, tanto realizada pelo autor 

do texto original ou da citação. Deve ser mencionada dentro do parênteses, após a 

página, com os termos grifo nosso ou grifo do autor. 

Ex:  

                                       Uma das questões mais discutidas nos últimos                                           
                                       tempos no  campo da metodologia da ciência é  
                                       precisamente a  ideia de saber  se o    método   
                                       consiste    [...]   em     um    conjunto  de regras    
                                       estabelecidas.  
                                       (ARÓSTEGUI, 2006, p. 422, grifo nosso).  
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 ABREVIAÇÕES DOS MESES DO ANO:  

Utilizar sempre as três primeiras letras da palavra, tudo minúsculo e finalizar 

com o  

ponto, com exceção do mês de MAIO, que deve ser descrito na totalidade.  

jan.               maio            set. 

fev.               jun.              out. 

mar.              jul.               nov. 

abr.               ago.              dez. 

 

Exemplos de periodicidade: 

jan./maio 

jul./ago. 

 

ALGUMAS QUESTÕES RELACIONADAS A CITAÇÕES  

 

• O autor dentro dos parênteses deve ficar em caixa alta; 

• Autor fora dos parênteses, só a primeira letra maiúscula; 

• O apud deve ficar sempre dentro dos parênteses; 

• O ano deve constar sempre dentro dos parênteses; 

• Na citação, quando não for possível identificar a data, colocar data provável 

entre colchetes, por exemplo: [19--?] – [20--?]; 

• Na citação direta é obrigatório informar a página, dentro do parêntese; 

• Toda citação deve terminar com um ponto final; 
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A seguir apresentamos alguns modelos de referências. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS POR TIPO DE AUTORIA 

 1 autor: 
 

SARLO, B. Cenas da vida pós-moderna: intelectuais, arte e videocultura na Argentina. 2. 

ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000. 

 

 2 autores: 
 

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história: ensaios de teoria e 

metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

 

 3 autores: 
 

BALDAM, Roquemar; VALLE, Rogerio; CAVALCANTI, Marcos. GED: gerenciamento 

eletrônico de documentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2002. 

 

 

 Mais de três autores: 
 

RAMOS E CÔRTE, Adelaide et al. Avaliação de softwares para bibliotecas e arquivos: 

uma visão do cenário nacional. 2. ed. São Paulo: Polis, 2002. 

 

 Com Organizador e/ Coordenador – (Org.) – (Coord.)  
 

FALDINI, Giacomina (Coord.). Manual de catalogação: exemplos ilustrativos do AACR 2. 

São Paulo: Nobel, 1987. 

 

FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva; MACIEL, Francisca Izabel Pereira (Org.). História 

da alfabetização: produção, difusão e circulação de livros: (MG/RS/MT – Séc. XIX e XX). Belo 

Horizonte: Sografe: UFMG, 2006. 
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REFERÊNCIAS POR TIPO DE DOCUMENTO 

 

 

 Livro no todo 
 

 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11. ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

  

 Capítulo de livro 
 

LINHARES, Maria Yedda. História agrária. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo 

(Org.). Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

 

 Artigo de periódicos: 
 

 HOURCADE, Véronique. Processos abertos na prática científica: Ciência aberta. Ciência & 

Cultura: temas e tendências, [S.l.], ano 65, n. 4, out./dez. 2013. 

 

 SOUZA, Nadia Aparecida de Souza; BORUCHOVITCH, Evely. Mapas conceituais: estratégia 

de ensino/aprendizagem e ferramenta avaliativa. Educação em revista, Belo Horizonte, v. 26, n. 3, p. 

195-217, jan. 2010.  

 

 Monografias, Dissertações, Teses, Relatórios de pós-doutorado 
 

BELOTO SOBRINHO, Antonio. Leitura na biblioteca central da UFMT: discurso e cotidiano 

dos mediadores e usuários. 2010. 201 f. Dissertação (Mestrado em Educação) -Universidade Federal 

de Mato Grosso, Cuiabá, 2010. 

 

GUBERT, Paulo José. Efeito do silício associado à época e dose de aplicação de 

fungicida no controle da ramulária (ramularia areola) do algodoeiro. 2005. 30 f. Monografia 

(Graduação)-Faculdade do Sul de Mato Grosso, Rondonópolis, MT, 2005. 

 

 Jurisprudência: são as decisões judiciais (Súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças, etc) 
 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. In: ______. Súmulas. São Paulo: 

Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16. 
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3.2 Apêndices e Anexos  

Os primeiros representam produções do pesquisador e os segundos de 

terceiros. 

 

3.2.1 Apêndices 

Os apêndices são documentos criados, ou elaborados pelo próprio autor, 

para complementar o próprio raciocínio, sem prejudicar a unidade do núcleo central 

do trabalho, podendo ser: roteiros, entrevistas, textos elucidativos, formulários, 

planilhas etc. 

Os apêndices devem ser organizados em ordem alfabética, em versal. Cada 

apêndice deve estar em página nova, com o título centralizado, ex: 

 

APÊNDICE A – Formulário 

Por exemplo: 

 APÊNDICE A – Formulário  ........................................................85 
 APÊNDICE B – Planilha de Controle  .........................................88 
 APÊNDICE C – Roteiros de fases da auditoria ............................95 

 
 

3.2.2 Anexos 

É todo material suplementar de sustentação ao texto, comprovação com 

documentos, instrumentos utilizados nos trabalhos de coleta de dados, leis, normas, 

resoluções e outros, que subsidiaram e deram destaque ao trabalho de pesquisa. 

Cada anexo deve estar em página nova, com o título centralizado, ex: 

ANEXO A – Leis e Decretos 

Os anexos devem ser organizados em ordem alfabética, em versal. 

Por exemplo: 

ANEXO A – Leis e Decretos.....................................................nº correspondente 

ANEXO B – Resoluções ..........................................................nº correspondente 

ANEXO C – Gráficos comportamento receita ..........................nº correspondente 
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APÊNDICE E – REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA 

 
1. DA CONSTITUIÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 
Art. 1º - O Laboratório de Informática é órgão setorial e visa atender: 
 

a) Os alunos do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal 
de Mato Grosso, das áreas de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão; 

b) Docentes do Departamentos de Ciências Contábeis, da Graduação e 
Pós-Graduação. 

 
 
Art. 2º - O Laboratório de Informática, em sua área específica de atuação, tem como 
objetivos principais: 
 

a) Propiciar condições de plena integração dos benefícios da informática 
e das potencialidades das modernas redes de comunicação de dados 
ao processo de ensino de Ciências Contábeis - UFMT; 

b) Dar apoio à formação avançada, no ensino de Ciências Contábeis; 
c) Disponibilizar ao Corpo Discente da Faculdade de Direito 

equipamentos de informática que possam auxiliar na realização de 
trabalhos acadêmicos; 

d) Fornecer meios informatizados para o ensino de disciplinas usando os 
recursos da informática; 

e) Auxiliar nas atividades de pesquisa, oferecendo o acesso a rede 
internacional de computadores; 

f) Beneficiar as atividades de extensão com os recursos da computação. 
 

 
 

2. DA ADMINISTRAÇÀO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

Art. 3º - O Laboratório de Informática será administrado pelo Conselho 
Administrativo do Laboratório de Informática sendo este composto pelos seguintes 
membros: 

 Coordenador do Curso de Ciências Contábeis; 
 Um Professor Orientador; 
 Secretário Geral do Setor; 
 Um membro do Centro Acadêmico de CIC 
 Um técnico responsável pela área de informática; 
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 Bolsista (s) e/ou estagiário (s). 
 

§ 1º - Compete ao Conselho Administrativo do Laboratório de Informática: 
a) Elaborar e homologar as normas de trabalho e funcionamento do 

Laboratório de Informática; 
b) Discutir e aplicar as normas contidas neste Regimento; 
c) Alterar este Regimento, quando se fizer necessário. 
d) Representar o Laboratório junto aos órgãos superiores; 

 
§ 2º - Compete ao Técnico responsável pela administração do Laboratório: 

a) Manter o Laboratório em condições de utilização; 
b) Administrar o acesso dos usuários aos equipamentos; 
c) Encaminhar os equipamentos para a manutenção ou fazer a manutenção 

no local; 
d) Orientar os Bolsistas e/ou Estagiários no desempenho de suas funções; 
e) Divulgar e controlar as diretrizes organizacionais e de uso do Laboratório 

para seus usuários; 
f) Orientar os usuários para cursos e treinamentos; 
g) Controlar o patrimônio do Laboratório; 
h) Aplicar as penalidades necessárias aos usuários, de acordo com as 

normas estabelecidas no Regimento. 
 

§ 3º - Compete aos Bolsistas e/ou Estagiários: 
 

a) Auxiliar o Técnico responsável pelo Laboratório em suas funções; 
b) Controlar e organizar as reservas do uso dos microcomputadores e da 

sala aos usuários; 
c) Administrar as necessidades de material de consumo; 
d) Receber as informações de problemas ocorridos, encaminhar ou dar a 

solução pertinente a cada caso; 
e) Não permitir a saída de qualquer tipo de material ou equipamento do 

Laboratório sem que haja a permissão do técnico responsável; 
f) Orientar os usuários na operação dos equipamentos; 
g) Controlar o uso dos equipamentos, proibindo a utilização dos mesmos 

para fins de entretenimento ou finalidade comercial. 
 

 
3. DA UTILIZAÇAO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

 
Art. 4º - O Laboratório de Informática do curso de Ciências Contábeis é de uso 
exclusivo do Corpo Discente e Docente do Setor, compreendendo a Graduação, 
Pós-Graduação, a Pesquisa e a Extensão. 
 
Art. 5º - Fica proibido o uso de qualquer um dos equipamentos do Laboratório para 
fins não didáticos ou não acadêmicos. 
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Art. 6º - O Laboratório de Informática estará disponível aos usuários de acordo com 
horário fixado na entrada do local ou através de reserva prévia conforme itens deste 
Regimento. 
 
Art. 7º - Professores e alunos poderão fazer a reserva prévia de equipamentos ou 
do Laboratório. Todas deverão ser realizadas com antecedência mínima de um dia 
e estar documentadas através de formulário, devidamente assinado. 
 
§ 1º - Cada aluno poderá reservar 1 (um) microcomputador, pelo período 

máximo de 2 horas ou a sala, com um prazo mínimo de 2 dias e máximo 
7 dias de antecedência. Ambas no horário de funcionamento do 
Laboratório.  

 Alunos que reservarem a sala deverão ter a assinatura de um professor 
orientador. 

 
§ 2º -  Professores poderão reservar equipamentos, bem como a sala do 

Laboratório, com um prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 7 (sete) dias 
de antecedência. 

 
§ único:   O Laboratório de Informática não poderá funcionar sem a presença de 

uma pessoa responsável, representante do Conselho Setorial de 
Administração do Laboratório ou um docente do Setor de Ciências 
Contábeis. 

 
 
Art. 8º - O Laboratório de Informática será de inteira responsabilidade do professor 
orientador e dos alunos, no período no qual estiverem fazendo uso da sala e não 
houver um profissional responsável no local. 
 
Art. 9º - Cada usuário é responsável pelo equipamento no período em que estiver 
fazendo uso desse. 
 
Art. 10 - São permitidos no máximo 2 (dois) alunos por micro, um acessando o 
sistema de rede do Laboratório, responsável pelas atividades e um acompanhante. 
 
Art. 11- A Carteirinha da Biblioteca deverá ser apresentada sempre que solicitada 
por um funcionário. 
 
Art. 12 - Para um melhor funcionamento do Laboratório de Informática do Setor de 
Ciências contábeis, os usuários ficam proibidos de realizar quaisquer dos itens 
abaixo relacionados: 
 

a) Instalação softwares de qualquer natureza; 
b) Mudanças nas configurações das estações de trabalho; 
c) Troca de periféricos (mouse, teclado, monitor de vídeo etc) ou 

equipamentos de lugar; 
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d) Acesso a sites de conteúdo pornográfico ou qualquer outro que possa 
vir a denegrir a imagem da instituição; 

e) Uso de jogos; 
f) Acesso a sites de bate-papo, os conhecidos chats; 
g) Consumo de alimentos, bebidas ou cigarros; 
h) Retirada de material ou equipamento do Laboratório.  

 
Art. 13- Qualquer indisciplina, insubordinação ou desrespeito às normas vigentes, 
poderão implicar nas penalidades abaixo citadas, decididas pela administração do 
Laboratório ou pelo Conselho Setorial de Administração do Laboratório nos casos 
mais extremos. 
 

a) Suspensão por tempo determinado; 
b) Suspensão por tempo indeterminado; 
c) Bloqueio instantâneo do acesso aos computadores, retornando às 

atividades depois de apresentado pedido por escrito; 
 
 

4. DA MANUTENÇAO FINANCEIRA DO LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA 

 
Art. 14- A manutenção financeira do Laboratório de Informática ficará a cargo da 
chefia de Ciências Contábeis e do Setorial de almoxarifados da prefeitura do 
câmpus.  
 
Art. 15- O Setor fornecerá apenas folhas de formulário continuo e fitas para 
impressão. Qualquer outro tipo de material de consumo ficará a cargo de cada 
usuário. 
 
 

5. DISPOSIÇOES GERAIS 

 

Art. 16 - O presente Regimento poderá ser modificado por proposição do NDE, 
decisão de maioria do Colegiado de Curso e Colegiado de Departamento. 
 
§ único: O Regimento Interno do Laboratório de Informática do Setor de Ciências 
Contábeis passa a vigorar a partir da homologação pela congregação. 
 
Art. 17 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos Colegiado de 
curso. 
 
Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário. 
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APÊNDICE F – REGULAMENTO DE AULA DE CAMPO 

 

A regulamentação segue o disposto na RESOLUÇÃO CONSEPE N.o 

117/2014. No âmbito do curso de ciências Contábeis a aula de campo está prevista 
para a disciplina Tópicos Contemporâneos de Contabilidade, conforme matriz 
curricular. 
 

 

 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE AULA DE CAMPO DO CURSO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
1. ORIENTAÇÕES GERAIS 
1.1 O proponente da atividade de campo poderá ser um ou mais de um docente em 
atividade no Curso de Ciências Contábeis, levando-se em consideração a natureza 
da atividade. 
1.2 Os discentes, docentes e motoristas envolvidos nas atividades de campo 
deverão acatar as normas de segurança gerais da legislação vigente, bem como 
aquelas dispostas neste protocolo e as especificadas no projeto da atividade. 
1.3 Todos os discentes envolvidos nas atividades de campo deverão estar cobertos 
pelo seguro contra acidentes pessoais a ser providenciado pela Universidade. 
1.4 Nas atividades de campo não é permitido o transporte e a participação de 
pessoas que não sejam integrantes da comunidade acadêmica do Curso de 
Ciências Contábeis, ressalvadas aquelas cuja participação se dê em decorrência de 
convênios e parcerias institucionais de qualquer ordem, desde que tenham seguro 
contra acidentes pessoais e que sejam indicados pelo proponente da atividade de 
campo e autorizados pelo dirigente da unidade. Em caso de participante autorizado 
que não tenha seguro contra acidentes pessoais, este deverá assinar um termo de 
responsabilidade individual. 
1.5 A participação de monitores na atividade de campo deverá ser justificada pelo 
docente responsável e submetida à aprovação prévia da Coordenação de Curso, 
ouvidos os docentes da área.  
 
2. RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO 
2.1 É de responsabilidade da Universidade a manutenção dos veículos da 
instituição utilizados nas atividades de campo, bem como a formalização de 
reclamação quanto ao estado de conservação e uso dos veículos contratados. É de 
responsabilidade do Instituto garantir auxílio aos discentes e diárias aos servidores 
e colaboradores, em conformidade com o orçamento e autorização da autoridade 
competente. 
2.2 É de responsabilidade da Universidade providenciar seguro contra acidentes 
pessoais a todos os discentes envolvidos nas atividades de campo. 
2.3 É de responsabilidade da PROAD e do Instituto fornecer ao docente proponente 
da atividade de campo e aos motoristas uma lista de telefones para contato em caso 
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de urgência ou emergência, bem como notificar os órgãos competentes, indicados 
pelo docente proponente, sobre a realização da atividade. 
2.4 É de responsabilidade da Coordenação de Curso apreciar os projetos de 
atividade de campo, ouvidos os docentes da área, e encaminhá-los à Direção da 
Unidade para avaliação. 
2.4.1 Após a aprovação das atividades pela Direção da Unidade, a Coordenação de 
Curso divulgará as datas de realização das atividades para a comunidade 
acadêmica. 
2.5 É de responsabilidade do Instituto fornecer os equipamentos de primeiros 
socorros para as atividades de campo. 
2.6 É de responsabilidade do Instituto fornecer os equipamentos básicos 
necessários à realização das atividades de campo, bem como os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) listados no projeto da atividade. 
2.7 É de responsabilidade do Instituto o acompanhamento das atividades de campo, 
prestando eventual suporte logístico. 
2.8 É de responsabilidade do Instituto solicitar apoio externo aos órgãos 
competentes para capacitação dos docentes, sempre que necessário. 
 
3. RESPONSABILIDADES DO DOCENTE PROPONENTE DA ATIVIDADE DE 
CAMPO 
São responsabilidades do docente proponente da atividade de campo: 
3.1 Participar das reuniões convocadas pela Unidade para definição das atividades 
de campo do semestre. 
3.2 Elaborar o projeto da atividade de campo, solicitando a viabilização da viagem 
em compatibilidade com as condições oferecidas pela Universidade, bem como 
preencher os formulários de solicitação de veículo, de plano de aulas, de solicitação 
de diárias (para os docentes) e de solicitação de ajudas de custo (para os 
discentes).  A solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 20 (vinte) 
dias da realização da atividade de campo ou 15 (quinze) dias da realização da saída 
técnica. 
3.3 Realizar o conhecimento prévio do(s) local(is) de visita, quando necessário. 
3.4 Disponibilizar aos discentes no início do semestre letivo a provável data de 
realização da viagem. 
3.5 Informar aos participantes da atividade de campo o itinerário, a programação e 
os dados relevantes sobre o local de destino, bem como orientá-los durante todo o 
percurso realizado. 
3.6 Oferecer aula(s) expositiva(s) sobre as Normas para Atividades de Campo para 
os discentes matriculados no componente curricular. 
3.7 Orientar os eventuais participantes externos quanto às Normas para Atividades 
de Campo. 
3.8 Informar aos participantes a lista de EPIs que devem ser utilizados nas 
atividades programadas, em conformidade com a Norma Regulamentadora 6 (NR 6) 
do Ministério do Trabalho e/ou demais critérios que julgar pertinente. 
3.9 Zelar pela segurança dos participantes, orientando acerca das atividades e de 
seus possíveis riscos. 
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3.10 Formalizar, com antecedência mínima de 24 horas, pedido de vistoria ao Setor 
de Patrimônio do Instituto dos equipamentos requeridos para a atividade, assinando 
o Termo de Responsabilidade sobre os equipamentos retirados. 
3.11 Apresentar ao Setor de Patrimônio do Instituto, no retorno, todos os 
equipamentos retirados, registrando possíveis avarias e/ou perdas. 
3.12 Apresentar, no retorno, um relatório simplificado da viagem, contendo a 
quilometragem total percorrida e a descrição de eventualidades, bem como demais 
prestações de conta necessárias. 
3.12.1 No caso da desistência de discentes, informar neste relatório a lista de 
desistentes para que possam ser tomadas as providências para a devolução das 
respectivas ajudas de custo. 
 
4. RESPONSABILIDADES DO DISCENTE PARTICIPANTE DA ATIVIDADE DE 
CAMPO 
São responsabilidades do discente participante da atividade de campo: 
4.1 Custear a sua hospedagem e as suas refeições durante a atividade de campo. 
4.2 Levar para a atividade de campo protetor solar, água, lanches e demais itens 
solicitados pelo docente proponente, em quantidade compatível com o número de 
dias de permanência no campo. 
4.3 Utilizar, durante as atividades programadas, os EPIs listados pelo docente 
proponente. 
4.3.1 Providenciar os EPIs de cunho pessoal, tais como vestimentas e calçados 
adequados, conforme especificado pelo docente proponente. 
 4.4 Ter cuidado com a utilização de equipamentos disponibilizados pela instituição 
para a realização da atividade de campo. 
4.4.1 O discente ou a equipe de discentes deverá assinar termo de responsabilidade 
pela utilização do equipamento cedido. 
4.4.2 Os equipamentos disponibilizados ao discente ou à equipe de discentes 
deverão ser devolvidos ao término da atividade de campo. 
4.4.3 Em caso de o equipamento cedido não ser devolvido, o (s) discente (s) 
responsável (is) pelo seu uso deverá (ão) arcar com as despesas de compra e 
devolução do equipamento perdido à Universidade. 
4.5 Procurar o seu médico e consultá-lo sobre a possibilidade de realizar a atividade 
de campo, em caso de gravidez, amamentação ou de apresentar problemas de 
saúde. 
4.5.1 Informar ao docente proponente, por meio de atestado médico, sobre 
gravidez, amamentação ou problemas de saúde, bem como levar para a atividade 
de campo o medicamento apropriado, em quantidade necessária para o seu uso, 
observando o prazo de validade do mesmo. 
4.6 Não portar, consumir ou oferecer a outrem, dentro ou fora do veículo ou nas 
demais acomodações, qualquer tipo de bebida alcoólica ou droga ilícita. 
4.7 Não se afastar do grupo nem sair do roteiro da viagem para fazer turismo ou 
passeio. Não praticar ato que coloque em risco qualquer membro da equipe ou a si 
próprio. 
4.8 Respeitar o docente, os demais discentes e o disposto neste Protocolo de 
Segurança para Atividades de Campo. 
4.9 Assinar o Termo de Responsabilidade e Ciência de Risco do Participante. 
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4.9.1 Para o discente menor de idade, o Termo de Responsabilidade e Ciência de 
Risco do Participante deverá ser assinado pelo seu responsável. 
4.10 Apresentar relatório da atividade de campo, quando solicitado pelo docente 
proponente. 
 
5. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE NA ATIVIDADE DE 
CAMPO 
5.1 Estar matriculado na UFMT, no componente curricular ao qual está vinculada a 
atividade de campo e não ter ultrapassado o limite de faltas de 25% da carga 
horária do componente. 
5.2 Apresentar solicitação de participação de atividade de campo assinada pelo 
próprio discente e pelo coordenador de seu curso. 
5.3 Participar da aula expositiva sobre as Normas para Atividades de Campo, 
ministrada pelo docente proponente, e assinar a lista de presenças contendo o 
número de matrícula expedido pela Universidade. 
5.3.1 Alunos que não participarem da aula expositiva sobre as Normas para 
Atividades de Campo poderão participar da atividade quando autorizados pelo 
docente proponente. 
5.4 Cumprir as demais exigências estabelecidas no planejamento da viagem e nas 
atividades pré-campo, caso estas sejam solicitadas pelo docente proponente. 
5.5 Vestir-se de forma adequada à realização das atividades previstas, segundo as 
normas de segurança. 
 
6. CASOS OMISSOS 
Os casos omissos à presente norma serão apreciados e resolvidos pelo Colegiado 
do Curso de Ciências Contábeis. 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIÊNCIA DE RISCO DO PARTICIPANTE 
Eu, 
___________________________________________________________________
______, matrícula nº_________________, declaro estar ciente dos termos contidos 
no Protocolo de Segurança para Atividades de Campo e Saídas Técnicas e assumo 
o compromisso de cumprir suas disposições, apresentar conduta proativa de 
segurança, inclusive prestando informações adicionais sobre características 
pessoais, geradoras ou potencializadoras de risco, tais como alergias, gravidez, 
deficiência ou limitação física, dependência de medicamentos, indisposição a 
determinados agentes físicos, biológicos ou químicos, bem como outras 
informações relevantes à minha própria segurança e à de terceiros. 
Fica também firmado o compromisso quanto à postura disciplinada, seguindo as 
orientações dos organizadores designados pela Universidade, respeitando os 
roteiros e/ou atividades programadas, sempre utilizando os equipamentos de 
proteção individual e evitando atitudes ou condutas desrespeitosas às atividades. 
Além disso, declaro estar ciente de que não posso dirigir veículos da instituição ou 
de conveniados/contratados, exceto em casos excepcionais previstos na legislação, 
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bem como tomar banho em corpos d’água de qualquer natureza sem a devida 
autorização do docente proponente.  Declaro também não portar nem utilizar 
substâncias entorpecentes ilícitas. Declaro ainda estar ciente de que, caso 
necessite de eventual atendimento médico e/ou de primeiros socorros, esses 
procedimentos serão prestados pela rede pública e dependerão sempre das 
condições do local onde eu me encontrar, sendo também acionado o seguro contra 
acidentes pessoais. 
No caso de desobediência às normas de segurança, estou ciente de que poderei 
ser desligado desta atividade acadêmica imediatamente. 

Referências externas 

Pessoa para contato na cidade de origem: 

Grau de parentesco: 

Telefones: 

Outras informações relevantes: 
 

Obs: descreva as características pessoais relacionadas a gravidez, alergias, 
limitações físicas ou incapacidades, indisposição a agentes físicos, biológicos ou 
químicos, bem como administração de medicamentos (nesse caso, anexar cópia do 
receituário médico). 
Cuiabá, ____ / ____ / _______. ____________________________________  
 
Assinatura do estudante ou responsável 
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APÊNDICE G – TERMO DE COMPROMISSO DE OFERTA DE 

COMPONENTE CURRICULAR  
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APÊNDICE H – REGULAMENTO DO NUPCont- NÚCLEO DE 

PESQUISA CONTÁBEIS  

 
Regulamento do NUPCont - Núcleo de Pesquisa do Curso de Bacharelado 

em Ciências Contábeis. 

Art. 1º O Núcleo  de Pesquisa   NUPCont constitui-se uma adequação às 

necessidades de iniciação científica do  curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis  da UFMT, câmpus Universitário de Rondonópolis, tendo como meta 

implementar, abrigar e consolidar Linhas e/ou Grupos de Pesquisa sobre 

organizações formais ou informais, saberes instituídos e identificados, e diversos 

temas pertinentes ao desenvolvimento dos acadêmicos do CIC/CUR/ICHS/UFMT , 

relacionando-se com conhecimentos disciplinares e desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. 

Art. 2º O NUPCont tem como finalidade principal viabilizar os meios 

institucionais, materiais e humanos para a realização de Iniciação Científica, através 

da Pesquisa na área de Contabilidade bem como a interação com os cursos de 

Administração, Economia, bem como com os outros cursos que a UFMT já possua 

ou for implantar conforme o interesse da comunidade acadêmica. 

Parágrafo Único. As atividades desenvolvidas no NUPCon pelos acadêmicos, 

sob a supervisão de docentes, e devidamente comprovadas pelos professores e 

coordenação, poderão ser aproveitadas como Atividade Complementar de acordo 

com o regulamento de ACC do curso. 

Art. 3º São atribuições do NUPCont: 

I - Promover estudos e pesquisa sobre temas de interesses da área da 

Contabilidade e transdiciplinarmente nas áreas de Educação, Economia, 

Administração, (dando ênfase na formação do acadêmico) fomentando o 

envolvimento do corpo discente na elaboração e execução de projetos; 

II - Dar suporte técnico e institucional, dentro do seu âmbito de competência, 

aos projetos de pesquisa individuais ou em grupo vinculados às linhas temáticas, 

nas sub-áreas e/ou áreas afins; 
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III - Assessorar entidades, grupos constituídos e movimentos externos à 

UFMT, na elaboração e execução de projetos de interesse da área da Contabilidade 

e demais áreas afins. 

IV - Servir de canal junto à instituição, nos limites de sua competência, para a 

obtenção de recursos internos e externos à UFMT, destinados à realização de 

estudos de iniciação a pesquisa; 

V - Sistematizar os resultados de estudos e pesquisa, através de registros 

desses resultados; 

VI - Fazer o acompanhamento dos projetos em desenvolvimento, em suas 

diversas etapas, por meio de reuniões e debates com os participantes de cada 

projeto. 

VII - Divulgar os resultados parciais ou finais de estudos e pesquisa na 

comunidade interna e externa à UFMT, através de meios adequados, 

preferencialmente aqueles reconhecidos pela comunidade científica. 

VIII – Representar o grupo de estudos e pesquisa da NUPCont, em eventos 

oficiais. 

IX - Apoiar as atividades de ensino em Contabilidade e demais áreas afins, 

através da geração de novos conteúdos e materiais didáticos. 

X - Colaborar com a Coordenação do curso na definição de sua política de 

ensino e pesquisa; 

XI - Fornecer certificados de participação em atividades de estudos e 

pesquisa promovidos pelo NUPCont. 

Art. 4º O NUPCont será composto de: 

I – Coordenador do curso;   

II – Professores do CIC/CUR/UFMT;  

III – Acadêmicos de graduação do CIC/CUR/UFMT; 

 IV - Ex-alunos que desejam integrar-se como colaboradores ou como 

pesquisadores associados; 

V - Pesquisadores convidados ou visitantes associados a projetos 

desenvolvidos pelo NUPCont; 
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Art. 5º O NUPCont terá uma Comissão composta pelos integrantes do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, Coordenador do curso e Professores associados que 

desenvolvam estudos e pesquisas com o grupo. 

Parágrafo Único. O Colegiado será composto pelos membros do grupo de 

Estudo, Pesquisa e Ensino do curso. 

Art. 6º Compete à Comissão do NUPCont: 

I – Apreciar e deliberar sobre as solicitações de consultoria e de 

financiamento de Projetos; 

II – Identificar e decidir sobre as revistas científicas para publicação dos 

trabalhos; 

III - Buscar fontes de financiamento de projetos em desenvolvimento; 

IV - Deliberar sobre as questões não previstas nesse regulamento, no âmbito 

de suas responsabilidades. 

V – Acompanhar os projetos do NUPCont; 

VI - Se reunir com a coordenação do NUPCont para avaliar projetos, definir 

áreas temáticas; 

VII – Fomentar projetos; 

VIII – Desenvolver Plano Semestral de Atividades; 

IX – Desenvolver relatório Semestral de Atividades. 

Art. 7º Compete ao Colegiado: 

I - Aprovar o Plano Semestral de Atividades do NUPCont; 

II - Aprovar o Relatório Semestral de Atividades do NUPCont; 

Art. 8º Compete ao Coordenador do NUPCont: 

I - Presidir as reuniões científicas e administrativas. 

II - Organizar e coordenar a realização das atividades, conforme os objetivos 

e atribuições do NUPCont. 

III - Intermediar as relações do NUPCont com outros órgãos e/ou entidades. 

IV - Representar o NUPCont em eventos, relações e atividades. 

V - Consolidar junto à Comissão do NUPCont, as linhas gerais dos trabalhos; 

VI - Controlar o cumprimento de cronogramas e execução de projetos, além 

de incentivar a elaboração de projetos coletivos e interdisciplinares. 
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Art. 9º O NUPCont assegurará a pluralidade de tendências teóricas e 

organizará seus trabalhos por meio de linhas de estudos e pesquisa, apresentadas 

periodicamente, ao longo do desenvolvimento dos projetos aos seus membros, de 

acordo com os anseios e possibilidades de professores e alunos. 

Art. 10 Os projetos de estudos e pesquisa para serem vinculados ao 

NUPCont, deverão ser encaminhados à Comissão, obedecendo ao modelo de 

projeto adotado. 

Parágrafo Único. O responsável pelo projeto de estudos e pesquisa, deverá, 

quando solicitado, prestar informações adicionais para a Comissão ou ao Colegiado 

do NUPCont  

Art. 11 O NUPCont incentivará as atividades dirigidas para a criação de 

arquivos e bibliotecas especializados, acessíveis ao público interessado na 

utilização de trabalhos por ele desenvolvidos, mediante autorização prévia 

colegiada. 

Art. 12 O NUPCont terá direito à publicação dos trabalhos em revistas 

especializadas ou eventos em geral, citando o nome do Núcleo como órgão 

coordenador de estudos e pesquisa, sendo dispensável o consentimento dos 

acadêmicos. 

Art. 13 O NUPCont estará sujeito a todas as instruções normativas adotadas 

pela UFMT em relação à pesquisa e ensino. 
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Anexo A – Minuta de Resolução 

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE No 

Dispõe sobre a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, bacharelado, presencial, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Câmpus 

Universitário de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso, aprovado pela 

Resolução Consepe nº123/2009. 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o que consta nos Processos nº 

 

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em Sessão realizada  

 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º – Aprovar a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, presencial, do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais do Câmpus Universitário de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso , 

com 100 (cem) vagas, sendo 50 (cinquenta) vagas para o primeiro semestre no período  noturno 

e 50 (cinquenta) vagas para o segundo semestre no período matutino, Regime Acadêmico: 

crédito semestral; com carga-horária total de 3.056 (três mil e cinquenta e seis) horas, a ser 

integralizada, no mínimo, em 08 (oito) semestres e, no máximo, em 12 (doze)  semestres, 

conforme anexos I, II, III e IV.  

 

Artigo 2º - Compete ao Colegiado de Curso estabelecer o plano de migração da 

estrutura curricular em extinção para a nova estrutura, exceto com relação do 4º ano do curso, 

que seguirá na estrutura de ingresso. 

 

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor para os ingressantes no curso a partir 

de 2018. 

Artigo 4º -  O Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução Consepe nº123/2009, 

entrará em extinção gradativa a partir de 2016. 

 

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA 

EEXTENSÃO, em Cuiabá-MT. 

 

 

Presidente do CONSEPE
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ANEXO I 

N
Ú

C
L

E
O

S
 

MATRIZ CURRICULAR  

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL Pré-req. 
Co-
req. 

1
°N

ú
c

le
o

 –
 F

o
rm

a
ç

ã
o

 B
á

s
ic

a
 

Língua Portuguesa Obrigatória Letras 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Matemática Aplicada Obrigatória Matemática  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Finanças I Obrigatória CIC  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Sociologia  Obrigatória História  32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Comportamento Organizacional Obrigatória Psicologia 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico 
Raciais e Direitos Humanos 

Obrigatória 
História 

32 
- - 

32 2 
- - 

2 Não Não 

Instituições de Direito Público e 
Privado 

Obrigatória 
CIC 

64 
- - 

64 4 
- - 

4 Não Não 

Fundamentos de Administração de 
Empresas 

Obrigatória Administraçã
o  

64 
- - 

64 4 
- - 

4 Não Não 

Fundamentos de Economia Obrigatória Economia  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Textos Empresariais 
Obrigatória 

Letras  
32 

- - 
32 2 

- - 
2 Língua 

Portuguesa 
Não 

Metodologia do Estudo Científico 
Obrigatória Bibliotecono

mia 
32 

- - 
32 2 

- - 
2 Não Não 

Estatística Geral Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Econometria 
Obrigatória Economia 

 

64 
- - 

64 4 
- - 

4 Estatística 
Geral 

Não 

Direito Empresarial 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Instituições de 

Direito Público 
Não 
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e Privado 

Direito do Trabalho e Previdenciário Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Direito Tributário Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Finanças II Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

SUBTOTAL: 960 - - 960 60 - - 60 - 

2
° 

N
ú

c
le

o
 –

 F
o

rm
a
ç

ã
o

 P
ro

fi
s

s
io

n
a

li
z
a

n
te

 

Noções Básicas de Contabilidade Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Finanças e Orçamento Público Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Contabilidade Geral I 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Noções 

Básicas de 
Contabilidade 

Não 

Contabilidade Geral II 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contababilidad

e Geral I 
Não 

Contabilidade Empresarial 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contabilidade 

Geral II 
Não 

Ética e Legislação Profissional Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Noções Básicas de Atuária Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Estrutura das Demonstrações 
Contábeis 

Obrigatória CIC 64 
- - 

64 4 
- - 

4 Contabilidade 
Empresarial 

Não 

Contabilidade de Custos 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contabilidade 

Empresarial 
Não 

Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público 

Obrigatória CIC 64 
- - 

64 4 
- - 

4 Finanças e 
Orç.Público 

Não 

Sistemas de Informações Contábeis Obrigatória CIC  32 - - 32 2 - - 2 Cont. Geral II Não 

Teoria Geral da Contabilidade  Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Cont. Geral II Não 

Perícia, Mediação e Arbitragem Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade no Agronegócio 
Obrigatória CIC 32 

- - 
32 2 

- - 
2 Contabilidade 

Geral II 
Não 



 

290 

 

Contabilidade Avançada 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Estrut.Dem 

Contábeis  
Não 

Contabilidade Tributária Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Cont. Geral II Não 

Fundamentos e Normas de Auditoria 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contab. 

Avançada 
Não 

Contabilidade Gerencial Obrigatória CIC 64 - - 64 4 - - 4 Cont.Geral I Não 

Contabilidade Internacional Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Cont. Geral I Não 

Práticas Contábeis I 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contab. 

Empresarial 
Não 

Práticas Contábeis II 
Obrigatória CIC 32 

- - 
32 2 

- - 
2 Práticas 

Contábeis I 
Não 

Práticas Contábeis III 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Práticas 

Contábeis II 
Não 

Controladoria 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Cont. 

Avançada 
Não 

Análise das Demonstrações 
Contábeis 

Obrigatória CIC 64 
- - 

64 4 
- - 

4 Estrutura Dem 

Contábeis 

Não 

Análise de Custos 
Obrigatória CIC 64 

- - 
64 4 

- - 
4 Contabilidade 

de Custos 
Não 

Optativa I Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Optativa II Optativa CIC 64 - - 32 4 - - 4 Não Não 

Optativa III Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

SUBTOTAL: 1568 - - 1568 98 -  98 - 

3
° 

N
ú

c
le

o
 

–
 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 

T
e

ó
ri

c
o

 
P

rá
ti

c
a
 

Trabalho de Conclusão de Curso  Obrigatória 

CIC 

128 - - 128 8 - - 8 

Técnicas de Proj 
Pesquisa II 

+50% da carga 
horária do curso 

Não 

Atividades Complementares Obrigatória CIC 128 - - 128 8 - - 8 Não Não 
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Técnicas de Projeto de Pesquisa I Obrigatória CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Técnicas de Projeto de Pesquisa II 
Obrigatória CIC 32 

- - 
32 

2 - - 2 
Técnicas de 
Projeto de 
Pesquisa I 

Não 

Estágio Supervisionado Obrigatória CIC 208 - - 208 13 - - 13 1.280 h Não 

SUBTOTAL: 528 - - 528 33 - - 33 - 

- CARGA TOTAL DO CURSO: 3056 - - 3056 191 - - 191 

ENADE**  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo.  

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 

 

R
O

L
 D

A
S

 D
IS

C
IP

L
IN

A
S

 O
P

T
A

T
IV

A
S

 

MATRIZ CURRICULAR  

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL 
Pré-
req. 

Co-req. 

Auditoria Aplicada   Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade de Cooperativas Optativa CIC 32 - - 32 2 - - 2 Não Não 

Língua Brasileira de Sinais - Libras Optativa Letras  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Elaboração e Análise de Projetos Optativa ECO  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Direito Administrativo Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Noções de Comércio Exterior Optativa ECO  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Mercado de Capitais Optativa ECO  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade Nacional Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Contabilidade Ambiental e Social  Optativa CIC 64 - - 64 4 - - 4 Não Não 

Tópicos contemporâneos de Contabilidade Optativa CIC - 12 20 32 - 0.75 1.25 2 Não Não 
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Filosofia Optativa HIST  64 - - 64 4 - - 4 Não Não 
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ANEXO II 

Proposta de fluxo curricular 

A seguir demonstra-se a proposta de fluxo curricular na sequência de períodos semestrais com seus pré e Co Requisitos 

demonstrados por componente curricular, servindo de sugestão para que o discente possa realizar sua matrícula existindo a 

possibilidade de flexibilização na escolha dos componentes curriculares, respeitados os pré-requisitos, compatibilidade de 

horário e o limite de 32 créditos por semestre. 

 

P
E

R
ÍO

D
O

 FLUXO CURRICULAR  

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos 

OPT/ 

OBR* 
T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL 

Pré-
req. 

Co-req. 

1
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Língua Portuguesa Obrigatória Letras 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Matemática Aplicada Obrigatória MAT 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Noções Básicas de Contabilidade Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Instituições de Direito Público e Privado Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Fundamentos de Administração de Empresas Obrigatória ADM  64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 
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2
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Comportamento Organizacional Obrigatória PSICO 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Contabilidade Geral I 

Obrigatória 

CIC 64 - - 64 04 - - 04 

Noções 
Básicas

de 
Contabi
lidade 

Não há 

Direito Empresarial Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 

Institui
ções 
de 

Direito 
Públic

o e 
Privad

o 

Não há 

Textos Empresariais 
Obrigatória 

Letras  
32 

- - 
32 02 

- - 
02 L.Portu

guesa 
Não há 

Sociologia  Obrigatória HIST 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Finanças I Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

3
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Fundamentos de Economia Obrigatória ECO 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Direito do Trabalho e Previdenciário Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Contabilidade Geral II 
Obrigatória 

CIC 
64 

- - 
64 

04 - - 04 
Contabi
lidade 
Geral I 

Não há 

Estatística Geral Obrigatória MAT 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico Raciais 
e Direitos Humanos 

Obrigatória 
HIST 

32 
- - 

32 02 
- - 

02 
Não há 

Não há 

Metodologia do Estudo Científico Obrigatória BIBLIO 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 
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4
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Direito Tributário Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Ética e Legislação Profissional Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Finanças e Orçamento Público Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Contabilidade Empresarial Obrigatória 
CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Cont. 

Geral II 
Não há 

Teoria Geral da Contabilidade 
Obrigatória 

CIC 
64 - - 64 04 - - 04 

Cont. 
Geral II 

Não há 

Noções Básicas de Atuária Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

Contabilidade no Agronegócio Obrigatória 
 

CIC 
32 - - 32 02 - - 02 

Cont. 
Geral II 

Não há 

SUBTOTAL: 320 - - 320 20 - - 20 - 

5
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Estrutura das Demonstrações Contábeis 

Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 

Contabi
lidade 

Empres
arial 

Não há 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 

Finanç
as e 

Orç.Pú
blico 

Não há 

Contabilidade Tributária 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Cont. 

Geral II 
Não há 

Contabilidade de Custos 

Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 

Contabi
lidadeE
mpresa

rial 

Não há 

Práticas Contábeis I 
Obrigatória CIC 

- 64 - 64 - 04 - 04 
Contab. 
Empres

arial 

Não há 

SUBTOTAL: 256 64 - 320 16 04 - 20  

6
° 

S
E M E
S

T
R E
 

Finanças II Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 
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Análise das Demonstrações Contábeis 

Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 

Estrutur
a Dem 

Contáb
eis 

Não há 

Contabilidade Avançada 

Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 

Estrut.
Dem 

Contáb
eis 

Não há 

Análise de Custos 

Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 

Contabi
lidade 

de 
Custos 

Não há 

Práticas Contábeis II 

Obrigatória CIC 

- 32 - 32 - 02 - 02 

Prática
s 

Contáb
eis I 

Não há 

Técnicas de Projeto de Pesquisas I Obrigatória CIC 32 - - 32 02 - - 02 Não há Não há 

SUBTOTAL: 288 32 - 320 18 02 - 20  

7
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Práticas Contábeis III 

Obrigatória 

CIC - 64 - 64 - 04 - 04 

Prática
s 

Contáb
eis II 

Não há 

Sistemas de Informações Contábeis 
Obrigatória CIC 

32 - - 32 02 - - 02 
Cont. 

Geral II 
Não há 

Perícia, Mediação Arbitragem Obrigatória CIC 64 - - 64 04 - - 04 Não há  Não há 

Econometria 

Obrigatória ECO 
64 - - 64 04 - - 04 

Estatíst
ica 

Geral 
Não há 

Fundamentos e Normas de Auditoria 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Contab. 
Avança

da 

Não há 

Técnicas de Projeto de Pesquisa II Obrigatória CIC - 32 - 32 - 02 - 02 Tec.Pro
j.Pesqu

Não há 
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isas I 

SUBTOTAL: 224 96 - 320 14 06 - 20  

8
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Contabilidade Internacional 
Obrigatória CIC 

32 - - 32 02 - - 02 
Cont. 

Geral I 
Não há 

Controladoria 
Obrigatória CIC 

64 - - 64 04 - - 04 
Cont. 

Avança
da 

Não há 

Contabilidade Gerencial 
Obrigatória 

CIC 64 - - 64 04 - - 04 
Cont.G
eral I 

Não há 

Optativa I Optativa  Diversos  64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

Optativa II Optativa  Diversos 64 - - 64 04 - - 04 Não há  Não há 

Optativa III Optativa  Diversos 64 - - 64 04 - - 04 Não há Não há 

SUBTOTAL: 352 - - 352 22 - - 22  

 Atividades Acadêmicas Complementares 
Obrigatóri

a 
 128 - - 128 8 - - 8   

 Estágio Supervisionado 
Obrigatóri

a 
 208 - - 208 13 - - 13 1.280h Não há 

 Trabalho de Conclusão de Curso 
Obrigatóri

a 
 128 - - 128 8 

- 

- 8 

Tec.Pro
j.Pesqu

isa II 
+50% 

da 
carga 

horária 
do 

curso 

Não há 

CARGA TOTAL DO CURSO: 
286
4 

19
2 

- 3056 179 12 - 191  

ENADE**  
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ANEXO III 

 

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA 

Estrutura Curricular Atual Estrutura Curricular Proposta Aproveitamento 
 

Componente Curricular CH Componente Curricular CH (Total/Parcial) 

Português Instrumental 128 
Língua Portuguesa 64 

Total 
Textos Empresariais 32 

Matemática Aplicada 64 Matemática Aplicada 64 Total 

Psicologia Organizacional 64 Comportamento Organizacional 64 Total 

Noções Básicas de Contabilidade 128 
Noções Básicas de Contabilidade 64 

Total 
Contabilidade Geral I 64 

Sociologia e Ciências Políticas 64 
Sociologia  32 

Total Gênero, Diversidade, Relações Étnico Raciais e 
Direitos Humanos 

32 

Filosofia 64 Filosofia 64 Total 

Instituições de Direito Público e Privado 64 Instituições de Direito Público e Privado 64 Total 

Introdução à Administração   64 Fundamentos de Administração de Empresas 64 Total 

Economia I 64 Fundamentos de Economia 64 Total 

Finanças e Orçamento Público 64 Finanças e Orçamento Público 32 Total 

Metodologia da Pesquisa Aplicada à 
Contabilidade 

64 Metodologia do Estudo Científico 32 Total 

Estatística Aplicada 64 Estatística Geral 64 Total 

Contabilidade Geral  128 
Contabilidade Geral II 64 

Total 
Contabilidade Empresarial 64 

Direito Empresarial 64 Direito Empresarial 64 Total 
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Planejamento Estratégico e Orçamento 
Empresarial 

64 
Optativa I, II ou III 

64 Total  

Ética e Legislação Profissional 64 Ética e Legislação Profissional 32 Total 

Matemática Financeira 128 Finanças I 64 Total 

Métodos Quantitativos Aplicados à 
Contabilidade 

64 Econometria 64 Total 

Economia II 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Noções Básicas de Atuaria  64 Noções Básicas de Atuaria  32 Total 

Estrutura e Análise das Demonstrações 
Contábeis 

128 
Estrutura das Demonstrações Contábeis 64 

Total 
Análise das Demonstrações Contábeis 64 

Legislação Tributária 64 Direito Tributário 64 Total 

Contabilidade e Análise de Custos 128 
Contabilidade de Custos 64 

Total 
Análise de Custos 64 

Contabilidade Governamental 128 Contabilidade Aplicada ao Setor Público 64 Total 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 64 Direito do Trabalho e Previdenciário 64 Total 

Sistemas de Informações Gerenciais 64 Sistemas de Informações Contábeis 32 Total 

Teoria Geral da Contabilidade 64 Teoria Geral da Contabilidade 64 Total 

Estágio Supervisionado I 128 
Práticas Contábeis I 64 

Total 
Práticas Contábeis II 32 

Perícia, Mediação e Arbitragem 64 Perícia, Mediação e Arbitragem 64 Total 

Administração Financeira 128 Finanças II 64 Total 

Contabilidade no Agronegócio 64 Contabilidade no Agronegócio 32 Total 

Contabilidade Tributária 64 Contabilidade Tributária 64 Total 

Auditoria 128 
Fundamentos e Normas de Auditoria 64 

Total 
Auditoria Aplicada 64 

Contabilidade Gerencial 64 Contabilidade Gerencial 64 Total 

Contabilidade Internacional 64 Contabilidade Internacional 32 Total 

Estágio Supervisionado II 128 Práticas Contábeis III 64 Total 

Controladoria 64 Controladoria 64 Total 
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Técnicas de Projeto de Pesquisa Científica 64 
Técnicas de Projeto de Pesquisa I 32 

Total 
Técnicas de Projeto de Pesquisa II 32 

Trabalho de Conclusão de Curso 150 Trabalho de Conclusão de Curso 128 Total 

Optativa I 64 Optativa I 64 Total 

Optativa II 64 Optativa II 64 Total 

Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 64 Tópicos Contemporâneos de Contabilidade 32 Total 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 64 Língua Brasileira de Sinais - Libras 64 Total 

História Econômica Geral 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Estrutura e Análise de Projeto 64 Elaboração e Análise de Projetos 64 Total 

Gestão de Pessoas 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Noções Básicas de Administração 
Mercadológica 

64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Administração e Controle de Materiais 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Direito Administrativo 64 Direito Administrativo 64 Total 

Noções de Comércio Exterior 64 Noções de Comércio Exterior 64 Total 

Noções de Mercados de Capitais 64 Mercado de Capitais 64 Total 

Contabilidade Agropecuária 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Mecanismos Bancários e Contabilidade 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Contabilidade Imobiliária 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Contabilidade Nacional 64 Contabilidade Nacional 64 Total 

Gerência de Qualidade Total 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Contabilidade de Cooperativas 64 Contabilidade de Cooperativas 32 Total 

Administração de Custos na Agropecuária 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Orçamento Empresarial 64 Optativa I, II ou III 64 Total 

Custos Logísticos 64 Optativa I, II ou III 64 Total 
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Atividades Complementares I 45 

Atividades Complementares 
1

128 
Total 

Atividades Complementares II 45 

Atividades Complementares III 30 

Atividades Complementares IV 30 

- - Contabilidade Avançada 64 Não há 

- - Contabilidade Ambiental e Social  64 Não há 

- - Estágio Supervisionado 208 Não há 
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Plano de Migração 

Alunos ingressantes a partir do ano de 2018 serão matriculados na estrutura 

curricular de 2018.  

Alunos ingressantes no ano de 2014 permanecerão na matriz de origem e 

cursarão o 5º ano. 

Alunos ingressantes antes do ano de 2014 serão migrados mediante plano de 

ensino. 

Alunos que ingressaram do ano de 2015 ao ano de 2017, serão migrados da 

estrutura curricular de 2009 para a estrutura curricular de 2018, de acordo com o 

ano de ingresso e o quadro de equivalência, descritos a seguir: 

 

Plano de Migração para os alunos ingressantes em 2017 

Os alunos ingressantes em 2017 serão migrados para o 3º semestre da nova 

estrutura curricular, precisando cursar as disciplinas: Direito Empresarial, 64 h e 

Finanças I, 64h, com base no quadro de equivalência. 

   

Plano de Migração para os alunos ingressantes em 2016 

Os alunos ingressantes em 2016 serão migrados para o 4º semestre da nova 

estrutura curricular, precisando cursar a disciplina: Direito do Trabalho e 

Previdenciário, 64 h, com base no quadro de equivalência. 

 

 

Plano de Migração para os alunos ingressantes em 2015 

Os alunos ingressantes em 2015 serão migrados para o 5º semestre da nova 

estrutura curricular, precisando cursar as disciplinas: Direito do Trabalho e 

Previdenciário, 64 h, Teoria Geral da Contabilidade, 64 h e Contabilidade no 

Agronegócio, 32 h, com base no plano de equivalência. 
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Anexo IV – EMENTÁRIO 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Língua Portuguesa  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

  Departamento de Letras   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente Curricular 

  

 
EMENTA  

  

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela STI Matemát ica Apl icada  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Matemática   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente Curricular 

  

 

EMENTA  

  

Conjuntos numéricos, potenciação. Equações algébricas. Progressões. 
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Funções. Equações exponenciais. Logaritmos. Limites. Derivadas. Taxa de variação 

instantânea. Custo marginal. Medidas de tendência central a dispersão. Análise de 

regressão e correlação. Análise de série temporal 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Noções Básicas de Contabilidade  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Noções Básicas de Contabilidade; Estudo do Patrimônio; Estudos da Variações 

Patrimoniais; Elenco das Contas; Princípios Fundamentais de Contabilidade; 

Procedimentos Básicos de Escrituração; Operações Mercantis.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 

Instituições de Direito Público e 

Privado  
64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   
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Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Histórico e conceito de Direito. Fontes do Direito. Ramos do Direito. Constituição e 

elementos do Estado. Hierarquia das normas. Constituição Federal. Noções de 

Direito Civil. Direito das obrigações.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 

Fundamentos de Administração de 

Empresas  
64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Administração   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Evolução das teorias de Administração. As Organizações e a sociedade. Estrutura e 

funcionamento das organizações. Os processos administrativos e comportamentais 

nas organizações. Mudança organizacional. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela STI Comportamento Organizacional  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Psico logia   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente Curricular 

  

 
EMENTA  

  

Conscientização da importância das relações interpessoais no 

ambiente da organização.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Geral I  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Contabilidade: conceito, objeto, objetivos. Patrimônio: conceitos; representação 

gráfica; equação fundamental. Fatos Contábeis. Escrituração. Débito e crédito. 

Livros Contábeis. Contas: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Plano de Contas. As 
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variações do Patrimônio Líquido. Apuração de Resultados Receitas e Despesas. 

Regime de caixa e de competência. Noções de operações típicas de uma empresa. 

Provisões. Depreciação, amortização, exaustão. Noções de Demonstrações 

Contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Direito Empresarial  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Conceitos Gerais e Introdutórios –  Sociedades Empresárias –  Falência 

e Recuperação Judicial –  Títulos de Crédito.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Textos Empresariais  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Letras   
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Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 
Curricular 

  

 

EMENTA 

 Tipologia Textual. Produção textual oral e escrita: bilhetes, resumos, 

resenhas, art igos para periódicos. Coesão. Coerência. Uso de 

pronomes demonstrativos e de tratamento. Redação técnica: carta 

comercial, relatório administrativo, memorando, ata, ofício, 

requerimento, procuração, circular, convocação, declaração, edital, 

regulamento, estatuto, aviso, ordem de serviço , abaixo-assinado, 

currículo.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela STI Sociologia  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de História    

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente Curricular 

  

 
EMENTA  

 Conceitos fundamentais de Sociologia. Princípios correntes do pensamento 

Sociológico. Representações sociais e teorias nas análises científicas 

interdisciplinares. Indústria Cultural, comunicação e mudanças sociais. Estado 

nacional contemporâneo: neoliberalismo, política e economia. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 
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Codificado pela STI Finanças I  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente Curricular 

  

 

EMENTA  

 Capitalização Simples: cálculo de juros e montante; períodos e taxas equivalentes; 

desconto comercial/ relações entre taxas de juros e taxa de desconto; Capitalização 

Composta: cálculo de juros e montante; desconto composto, equivalência de capitais 

diferidos no tempo; Séries Uniformes de Pagamentos. Séries simples e gradiente; 

Sistemas de Amortização: SAC, PRICE, Americano; Sinking Fund          

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Fundamentos de Economia        64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Economia  

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Histórico da economia brasileira, conceitos, definição e objeto da economia; a 

economia como ciência; o sistema econômico; consumo e poupança; introdução à 

teoria monetária; o crédito e o sistema financeiro; inflação; o mercado, taxa de 
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câmbio e o regime cambial brasileiro; Microeconomia; Macroeconomia. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Direito do Trabalho e Previdenciário 64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

História do Direito do Trabalho. Conceito de Direito do Trabalho.  Direito do Trabalho 

no Brasil. Fontes do direito do trabalho. Princípios do direito do trabalho.  Contrato de 

trabalho: Empregado, Empregador, Poder de Direção do Empregador, 

Remuneração, Jornada de Trabalho, Férias, Alterações do Contrato de Trabalho, 

Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho, Aviso prévio, Cessação do 

Contrato de Trabalho. Estabilidades Provisórias do Empregado. Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço. Trabalho da mulher. Trabalho da criança e do adolescente. 

Fiscalização trabalhista. Introdução. Organização Sindical no Brasil. Negociação 

Coletiva. Direito de Greve. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Geral II  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 



 

311 

 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Balanço Patrimonial. Apuração de resultados e sua demonstração.  

DRE –  Demonstração do Resultado do Exercício, Inventário Periódico. 

Inventário Permanente. Registro de Compras. Registro de Vendas. 

Contabilização: Impostos sobre Compras e Vendas. Desconto 

Comercial, Abatimentos. Depreciação. Amortização. Exaustão. 

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. Demonstração de 

Fluxo de Caixa.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Estatíst ica Geral  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Matemática   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Introdução às ideias básicas do método estatístico; Distribuição de frequências; 

Gráficos estatísticos; Medida de posição; Medidas de dispersão; Medidas de 

assimetria e Curtose; Introdução à probabilidade; Variáveis aleatórias; Distribuições 

de probabilidade; Correlação e Regressão Linear; Noções de Amostragem e Testes 



 

312 

 

de Hipótese. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico 
Raciais e Direitos Humanos  

32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de História   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 
Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Direitos humanos, diversidade social, sexual e étnico-racial no contexto dos 

processos educativos. A construção sócio-histórica do corpo, da sexualidade e das 

relações de gênero. A contribuição dos estudos de gênero. Gênero no currículo e na 

organização do trabalho pedagógico: o sexismo na linguagem, nos livros e nas 

práticas sócio educativas. Os conceitos de raça, racismo e etnicidade. Discussão 

acerca de documentos oficiais vigentes: Plano Nacional de Educação e Direitos 

Humanos; Lei nº11. 645/2008; Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004; Resolução 

CNE/CP nº 1, de 30/05/2012; Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Metodologia do Estudo Científ ico  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Bibl ioteconomia   
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Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 
Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Ciência e conhecimento científico. Bases históricas da ciência moderna. O método 

nas ciências naturais e humanas. O ato de estudar. O ato de ler. Leitura e 

documentação. Sistematização e apresentação de seminários. Fichamento 

bibliográfico. Principais normas da ABNT relacionadas à documentação (NBR 

6024:2003 – Numeração progressiva das seções de um documento escrito. NBR 

6027:2012 – Sumário. NBR 6028:2003 –Resumo. NBR 6023:2002 – Referências. 

NBR 10520:2002 – Citações em documentos. NBR 15287:2011 – Projeto de 

Pesquisa. NBR 14724:2011 – Trabalhos acadêmicos. NBR 10719:2009 - Relatório 

técnico e/ou científico. NBR 6022:2003 – Artigo em publicação periódica científica 

impressa. NBR 6029:2006 – Livros e folhetos). 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Direito Tributário  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Noções Gerais – Conceito – Princípios Constitucionais Tributários – Espécies de 
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Tributo – Isenções e Imunidades - Obrigação Tributária – Crédito Tributário – 

Processo Administrativo Fiscal – Ação de Execução Fiscal. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Ética e Legislação Profissional  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Objeto e objetivo da Ética. Conceito e campo da Ética. Fontes das regras éticas. 

Comportamento ético. Código de Ética Profissional. O profissional de Contabilidade 

e o exercício da profissão. Ética e qualidade. Estudo de casos. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Finanças e Orçamento Público  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 
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Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Considerações gerais sobre planejamento – evolução histórica do planejamento no 

Brasil – características. Finanças públicas – normas gerais – orçamento. Orçamento 

público – conceito tradicional – evoluções e mudanças ocorridas na elaboração do 

orçamento público no Brasil – natureza – princípios – espécies. Despesa pública – 

elementos constitutivos – classificação – limites. Receita pública – conceito, 

classificação – originárias e derivadas. Orçamento programa- conceitos – objetivos. 

Funcionamento do sistema de planejamento orçamentário. Classificação das 

transações governamentais – classificação fundamental – classificação auxiliar – 

características da classificação – funcional programática. Estudo dos princípios 

orçamentários – Lei 4.320/64 – aplicação na elaboração de orçamento programa. 

Sistema de administração financeira e orçamentária controle interno nos três 

poderes da união – Controle externo. Aplicação de casos práticos. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Empresarial  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 
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As demonstrações Contábeis nas Sociedades Civis, Sociedade mercantil e 

Entidades sem Fins Lucrativos. Simular a realidade empresarial. Fatos permutativos 

e de resultados na composição do patrimônio e seu tratamento contábil na 

escrituração e avaliação. Estudo da estrutura de capital das Empresas; Provisões e 

Outras Transações Societárias; Ajuste a Valor Presente; Valor Justo (Fair Value); 

Redução ao Valor Recuperável dos Ativos (impairment); Ativos e Passivos 

Contingentes; Insubsistências e Superveniências, Dividendos obrigatórios; Reservas 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Teoria Geral da Contabil idade  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

O desenvolvimento do pensamento contábil. A contabilidade norte-americana e sua 

influência. A evolução da contabilidade no brasil. Teoria versus prática contábil. 

Contabilidade: objeto e objetivos. Estrutura dos conceitos contábeis. Ativo: 

conceituação, caracterização, avaliação/mensuração. Passivo: conceituação, 

caracterização, avaliação/mensuração. Patrimônio Líquido: teorias que o embasam. 

Receitas, despesas, ganhos e perdas. Evidenciação. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 
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Codificado pela 

STI 
Noções Básicas de Atuária  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Estudo da teoria e prática atuarial relacionados à estrutura securitária, modalidades 

de seguros e previdência privada em seu nível básico. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade no Agronegócio  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 
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Noções prel iminares sobre a polít ica nacional de cooperativismo, 

constituição, normas e estatuto das cooperativas. Previdência social 

rural, produtor e trabalhador rural . Plano de Custeio e benefício. Nota fiscal de 

produtor rural. Contabilidade da pecuária. Tipos de atividade, custos na pecuária, 

método de contabilização pelo valor de custo e valor de mercado. Fluxo contábil e 

registros.  Novos projetos e melhoramento. Contabilidade simplificada – pessoa 

física, inventário, anotações das despesas, anotações das receitas, demonstração 

do resultado econômico e financeiro, imposto de renda pessoa física, anexo de 

atividade rural, cadastro no INCRA e declaração de informação e apuração no ITR. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 

Estrutura das Demonstrações 

Contábeis  
64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

O Patrimônio.Estrutura das Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial. 

Demonstração do Resultado do Exercício. Demonstração de Lucros ou Prejuízos 

Acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração  

de Origem e Aplicação dos Recursos. Fluxo de Caixa e da Demonstração do Valor 

Adicionado – DVA. Demonstração do Resultado Abrangente – DRA. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público  
64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Patrimônio Público: Conceito, classificação e grupos. Receita (Variações 

Patrimoniais Aumentativas): conceito, classificação e estágios, aspectos 

patrimoniais, aspectos legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da 

receita. Dívida Ativa. Despesa (Variações Patrimoniais Diminutivas): conceito, 

classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização. 

Plano de Contas aplicado ao Setor Público e Escrituração Contábil: Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP: conceito, estrutura contas do ativo, 

passivo, variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, resultado e controles do 

Planejamento e Orçamento. Sistemas de Informações Contábeis: Subsistemas de 

contas. Escrituração contábil de operações típicas do setor público. Registros de 

aspectos patrimoniais.  Demonstrações Contábeis do Setor Público: Conceitos; 

aspectos legais; forma de apresentação, elaboração e análise dos demonstrativos da 

área pública.Estrutura Conceitual para a Contabilidade do Setor Público: Princípios 

Fundamentais de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público. Conceito, 

objeto, campo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP). Interpretação 

da Legislação Básica Aplicada à Contabilidade do Setor Público. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Tributária  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

A opção tributária como forma de estrutura da sociedade. Faixas de faturamento. 

Opções tributárias existentes. O reflexo das opções tributárias na Unidade federada 

e Municípios. O objeto social e seu reflexo na carga tributária. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade de Custos  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 
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Introdução a Contabilidade de Custos; Classificações e nomenclaturas de custos; O 

esquema básico da Contabilidade de Custos; Custos para a valoração de estoques e 

apuração do resultado; Custos diretos de produção; Materiais diretos; controle, 

valoração e aspectos fiscais; Mão de obra direta: controle e valoração; Custos 

indiretos de fabricação: controle, rateio, custo direto dos produtos, 

departamentalização, critérios de rateio; Contabilização dos custos de produção, 

custo do produto vendido e demonstração do resultado. Aplicação dos custos 

indiretos de fabricação 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Práticas Contábeis I  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

 64 

 

EMENTA 

 Escrituração contábil e fiscal; Livros Fiscais; Escrituração Contábil Digital (ECD); 

Sped Fiscal. Escrituração fiscal e contabilização dos tributos indiretos: IPI, ICMS e 

ISS. Apuração do PIS/PASEP e COFINS. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela STI Finanças II  64 
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente Curricular 

  

 
EMENTA  

 As funções da empresa. As ferramentas utilizadas para previsões financeiras. 

Noções de risco e rentabilidade. Análise do planejamento financeiro. Estratégias 

financeiras de curto prazo. Visão da dinâmica econômico-financeira. Desenvolver 

atitude do administrador financeiro segundo os aspectos de pesquisa, julgamento e 

crítica de problemas de administração financeira e tomada de decisão financeira. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 

Análise das Demonstrações 

Contábeis  
64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Estrutura das Demonstrações contábeis e financeiras. Técnicas e Critérios de 

análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras. Análise horizontal e vertical. 

Técnicas de análise por índices financeiros e econômicos. Ciclo Operacional de 

Caixa. Análise de resultados. Valor Econômico Agregado (EVA). Relatório de 

Análises. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
  Perícia, Mediação e Arbitragem  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Fundamentos de perícia contábil. Plano de trabalho em perícia contábil. Laudos 

periciais. Perícia judicial e extrajudicial. Aplicações importantes da perícia contábil. 

Normas brasileiras sobre as perícias. Fraudes em contabilidade. Mediação e 

Arbitragem. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Análise de Custos  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 
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EMENTA 

  

Métodos de custeamento: variável e por absorção. Custo fico, lucro e margem 

de contribuição. Contribuição marginal e limitação na capacidade de produção. 

Margem de contribuição e custos fixos identificados. Decisão sobre fabricar ou 

comprar. Relação custo-volume-lucro. Custo-padrão. Análise das variações de 

materiais e mão de obra. Análise das variações de custos diretos. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Práticas Contábeis II  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

 32 

 

EMENTA 

  

Cálculo de Jornada de Trabalho; Horário noturno; Horas extras, Descanso 

semanal remunerado; Faltas e atrasos; elaboração e contabilização da Folha de 

pagamento; Adicionais de Insalubridade e Periculosidade; 13º Salário; Rescisão do 

contrato de trabalho; Formas de apuração de cálculo; Recolhimento do FGTS; 

Recolhimento de IRRF. Recolhimento de INSS. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Técnicas de Projetos de Pesquisa I  32 
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 
Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Caracterização da pesquisa em contabilidade; trajetória da construção de um 

trabalho científico em contabilidade; metodologia da pesquisa aplicável às Ciências 

Sociais, Formulação de Hipóteses e caracterização de variáveis em pesquisa 

Contábil, coleta e análise e interpretação de dados e apresentação e estrutura de 

pesquisas em conformidade com a ABNT. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Práticas Contábeis III  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Desenvolver na prática o encerramento das principais demonstrações (Balanço 

Patrimonial – BP e Demonstração de Resultado do Exercício – DRE), e elaboração 

dos demonstrativos exigidos pela Lei 11.638/07. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Avançada  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Transação entre partes relacionadas. Resultados de investimentos no exterior; 

Remuneração do capital próprio; Avaliação de investimento pelo método de 

equivalência patrimonial. Demonstrações consolidadas; fusão, Cisão, Incorporação, 

Liquidação e Extinção; Ganhos de Capital. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela STI Econometria  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Economia   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente Curricular 
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EMENTA  

  

Correlação. Regressão Linear Simples e Múltipla. Análise Discriminante. Simulação. 

Análise da Decisão. Análise Multivariada. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Fundamentos e Normas de Auditoria  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Conceito e âmbito da auditoria. Origem e evolução da auditoria. Tipos de Auditoria. 

Estrutura das Normas Brasileiras de Auditoria e Asseguração: Normas Profissionais 

do Auditor Independente – BBC PA; Normas Profissionais do Auditor Interno – NBC 

PI; Normas Técnicas – NBC TA, NBC TR, NBC TO, NBC TSC e NBC 

TI.Planejamento da Auditoria: Conhecimento do negócio, relevância, risco e 

estratégias preliminares de auditoria. Técnicas Avançadas de Auditoria: Auditoria 

analítica, Revisão analítica e Amostragem. Processo Auditorial: programas de 

auditoria. Parecer e Relatório de Auditoria. Controle Interno: Estudo e Avaliação. 

Papéis de Trabalho. Introdução à auditoria de sistemas computadorizados de 

informações contábeis. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 
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Codificado pela 

STI 
Técnicas de Projetos de Pesquisa II  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa. Estrutura de um artigo. 

Estrutura de Monografia. Construção das fases de um projeto de pesquisa. Projeto 

de Pesquisa. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Internacional  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Contabilidade e seu Ambiente no Brasil. Diferenças Internacionais na Elaboração e 

Apresentação das Demonstrações Contábeis. Harmonização de Padrões Contábeis 

Internacionais. Principais Organismos Mundiais e Regionais Responsáveis pela 
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Internacionalização da Contabilidade. Principais Divergências nos Critérios de 

Reconhecimento. Comparação das Normas Internacionais, Norte-Americanas e 

Brasileiras. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Controladoria  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Controladoria: conceito, âmbito da função e estruturação; eficiência e eficácia. O 

sistema de informações contábeis: importância, planejamento e implementação; a 

elaboração de relatórios para uso interno e externo. Informação: análise, gerência e 

tecnologia. A função controle de propriedade: conceito e implementação. Sistemas 

Gerenciais: abordagem e aplicações; controle dos custos, despesas, receita e nível 

de eficiência. Divisões rotineiras e não rotineiras. Planejamento e fixação de 

políticas. Estratégia de Negócios: o papel do controller. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Gerencial  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 
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EMENTA 

  

Abordagem Comportamental da Contabilidade. Informações Contábeis para 

Decisão. Modelos Avançados de Planejamento e Controle de Gestão: Política e 

formação de Preço, Orçamento Empresarial. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Auditoria Aplicada  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Auditoria das Demonstrações Contábeis. Auditoria Operacional e 

Gestão. Auditoria Aplicada ao Setor Público. Auditoria Tributári a. 

Auditoria Trabalhista e Previdenciária. Auditoria de Instituições 

Financeiras.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 
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Codificado pela 

STI 
Contabilidade de Cooperativas  32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Evolução histórica e regime jurídico das sociedades cooperativas 2. Aspectos 

tributários das sociedades cooperativas 3. Aspectos contábeis das sociedades 

cooperativas: normas brasileiras e normas internacionais de contabilidade 4. 

Operações entre cooperados e cooperativas. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Língua Brasileira de Sinais -Libras  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Letras   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

 

EMENTA 

  

Visão contemporânea sobre os fundamentos da inclusão e ressignificação da 
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educação especial na área da surdez. Cultura e identidade surda, tecnologias na 

área da surdez. Linguagem corporal e expressão. Critérios diferenciados da língua 

portuguesa para surdos. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Elaboração e Análise de Projetos  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Economia   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Esquematização dos Estudos de Projetos; Estudos de Mercado; Engenharia de 

Projetos; Dimensionamento do Projeto; as Inversões do Projeto; Custos e Receitas e 

Financiamentos de Projetos. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Direito Administrat ivo  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 
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Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

O Direito Público e Privado; Direito Administrativo: Conceito, Relação 

com os outros ramos do Direito e com as Ciências Sociais; Direito 

Administrativo e Ciência da Administração; Direito Administrativo e 

Polít ica; Fontes do Direito Administrativo; codif icação e Interpretação 

do Direito Administrativo; O Direito Administrativo do Brasil;  Sistemas 

Administrativos e o Sistema Administrat ivo no Brasil;  Administração 

Pública: Estrutura, Atividade, Poderes, uso e abuso de Poder; Abuso de 

Poder: Poderes Administrativos, Atos Administrativos, Contratos 

Administrativos, Serviços Públicos, Servidores Públicos, Domínio 

Público;  Intervenção na Propriedade e Atuação no Domínio Econômico; 

Responsabil idade Civi l da Administração; Controle da Administração e 

Organização Administrativa Brasileira.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Noções de Comércio Exterior  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Economia   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

 

EMENTA 
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Legislação Aduaneira; Repartições Responsáveis pela Normatização Fiscalização e 

Controle da Política de Importação no Brasil; Termos Comerciais Internacionais; 

Classificação Fiscal de Importação e Exportação Brasileira; Transportes 

Internacionais; Seguros Internacionais; Estrutura e Funcionamento do Comércio 

Exterior Brasileiro; Câmbio e Créditos Documentários na Importação e Exportação; 

Despacho Aduaneiro; Roteiros Básicos dos Procedimentos; de uma 

importação/Exportação e Processo Administrativo Fiscal. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Mercado de Capitais  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Economia   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Histórico e Evolução do Mercado de Capitais no Brasil; Estrutura do Sistema 

Financeiro Nacional. Subsistema Normativo; Subsistema Operativo; Órgãos: 

competência, composição e funcionamento; Conselho Monetário Nacional: 

composição, competência e funcionamento; Comissão de Valores Mobiliários. 

Organização. Competência. Funcionamento. Resoluções da CVM; Mercado de 

Capitais. Bolsa de Valores. Mercado de Balcão; Instituições Financeiras e não 

Financeiras. Papel e Função; Bancos Múltiplos; Intermediação Financeira. 

Conceituação; Captação e Aplicações. Produto Financeiro; Tipos de riscos nas 

operações financeiras e Indexadores financeiros. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Nacional  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Conceitos. Objetivos. Finalidades; Evolução Histórica; experiência Brasileira em 

Contas Nacionais; Órgãos. Responsáveis pelas Contas Nacionais. Principais 

Trabalhos; sistemas de Contas Nacionais; Estrutura das contas Nacionais; Forma de 

Apresentação das Contas Nacionais; Economia de Dois Setores: Empresas e 

Famílias; Economia de Três Setores: Empresas, Famílias e Governo; Balança de 

Pagamentos. Estrutura. Registro das Transações; Inclusão do Resto do Mundo. 

Principais Características do Modelo e Análise de Interpretação de Contas. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Contabilidade Ambiental e Social  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 
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A evolução do conceito de responsabilidade social; Algumas formas de atuação 

social empresarial; Reputação Corporativa; Governança Corporativa e 

responsabilidade social; Responsabilidade Social e Marketing societário.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 

Tópicos Contemporâneos de 

Contabilidade  
32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

20  

 

EMENTA 

  

A importância da bolsa de valores e como investir. Mercado de ações e de 

futuros. Estudo de assuntos relevantes e emergentes em ciências contábeis, visando 

a atualização, reciclagem e inter-relação de tópicos fundamentais da área 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 

STI 
Filosofia 64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 
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Departamento de História   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

  

 

EMENTA 

  

Significado da Filosofia. O Problema metodológico no Conhecimento Filosófico – 

Científico. Apropriação do Conhecimento Filosófico nas Relações Sociais. Reflexão 

Conclusiva. A pessoa, sua Localização e Auto-realização. 

 
 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Estágio Supervisionado  208 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

  Departamento de ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 
Curricular 

  

 
EMENTA 

  

Trabalho de campo, onde as atividades práticas são realizadas a partir de uma 

fundamentação teórica adquirida, previamente ou simultaneamente, durante o curso. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Trabalho de Conclusão de Curso  128 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

  Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 
Curricular 

  

 
EMENTA 

  

Disciplina de caráter eminentemente prático, funcionando sob a forma de elaboração 

de um trabalho de cunho científico passível de publicação. Nesta tarefa, o discente 

conta com um professor orientador acompanhando-o em todas as etapas de 

confecção do TCC, até a apresentação à Banca Examinadora. 

 
 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

Codificado pela 
STI 

Sistemas de Informações Contábeis  64 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

  Departamento de Ciências Contábeis   

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 
Curricular 

  

 
EMENTA 

  

Conceitos introdutórios. A contabilidade e a Teoria dos Sistemas. A Contabilidade e 

a Teoria da Informação. Aplicação do Pensamento Sistêmico. Sistemas de 
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Informações Gerenciais. Elaboração de um Sistema de Informações Contábeis. 

 


