
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRINDADE - GOIÁS 

       Janeiro/2020 

 

 



1 

 

ASSOCIAÇÃO TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

(Mantenedora) 

 

 

 

 

INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR 

(Mantida) 

 

 

 

 

 

Prof. MARCOS ANTONIO DE QUEIRÓZ 

Diretor-Geral 

 

 

 

 

Prof. HÉLDER DANIEL DA SILVA 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................. 5 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL ........................................................................................ 5 

2.1 Contexto Socioeconômico e Político da Sociedade Contemporânea ................................ 5 

2.2  Contexto Educacional Local e Regional .......................................................................... 9 

2.3 Contextualização Institucional ........................................................................................ 10 

2.3.1  Sociedade Trindadense de Educação e Cultura Ltda ............................................... 10 

2.3.2  Instituto Aphonsiano de Ensino Superior ................................................................ 11 

2.3.3 Missão ....................................................................................................................... 12 

2.3.4 Visão ......................................................................................................................... 13 

2.3.5 Organização Administrativa ..................................................................................... 13 

2.3.6 Organização Acadêmica ........................................................................................... 13 

2.3.7 Modalidades de Cursos Oferecidos .......................................................................... 14 

2.3.7.1  Cursos de Graduação ............................................................................................ 14 

2.3.7.2 Cursos de Pós-Graduação ...................................................................................... 15 

2.3.7.3  Cursos de Extensão ............................................................................................... 15 

3 POLÍTICA DE PESSOAL E PROGRAMAS DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS ............ 15 

3.1 Política de Gestão ............................................................................................................ 15 

3.2 Programas Institucionais de Financiamento de Estudos ................................................. 16 

4 POLÍTICAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS REFERENTES AO MEIO AMBIENTE, À 

MEMÓRIA CULTURAL, À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E AO PATRIMÔNIO CULTURAL 

E À DIVERSIDADE ................................................................................................................ 17 

4.1 Meio Ambiente ................................................................................................................ 17 

4.2 Memória Cultural, Produção Artística, Patrimônio Cultural, Diversidade e Direitos 

Humanos................................................................................................................................ 18 

5. POLÍTICA DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ......................................................................... 18 

6. POLÍTICA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA................................................................... 21 

7. AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E 

IGUALDADE ETNICORACIAL ............................................................................................ 22 

8. CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ................................................................................ 23 

8.1 História e Evolução ......................................................................................................... 23 

9. CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO IAESup ........................................................... 24 



3 

 

9.1  Justificativa do Curso ..................................................................................................... 24 

9.2  Missão do Curso ............................................................................................................. 25 

9.3 Objetivos do Curso .......................................................................................................... 25 

9.3.1 Objetivo Geral ........................................................................................................... 25 

9.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 25 

9.4 Identificação do Curso .................................................................................................... 26 

10. PERFIL DO EGRESSO ..................................................................................................... 27 

10.1 Competências e Habilidades Gerais .............................................................................. 27 

10.2 Habilidades e Competências Específicas do Curso....................................................... 27 

10.3 Saberes Necessários à Formação................................................................................... 28 

11. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA ............................................................... 29 

11.1  Administração Acadêmica ........................................................................................... 29 

11.1.1 Colegiado do Curso ................................................................................................ 30 

11.1.2 Coordenação Pedagógica ........................................................................................ 30 

11.1.3 Coordenação do Curso ............................................................................................ 31 

11.1.4 Núcleo Docente Estruturante .................................................................................. 31 

12. METODOLOGIA DO ENSINO ........................................................................................ 35 

12.1 Interdisciplinaridade ...................................................................................................... 37 

12.2 Estratégias de Flexibilização Curricular ....................................................................... 38 

12.3 Concepções de Ensinar e Aprender ............................................................................... 38 

12.4 Transversalidade............................................................................................................ 39 

12.5 Metodologia para trabalhar a Transversalidade no Curso de Ciências Contábeis ........ 40 

13. ARTICULAÇÕES ENTRE ENSINO, PESQUISA (SE HOUVER)  E EXTENSÃO ...... 41 

13.1  Extensão ....................................................................................................................... 42 

13.1.1 Constituição do Núcleo de Extensão ...................................................................... 43 

13.1.2  Coordenação do Núcleo de Extensão .................................................................... 43 

13.1.3  Atividades do Núcleo de Extensão ........................................................................ 43 

13.1.4 Atividades de Extensão do Curso de Ciências Contábeis ....................................... 45 

14.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES ............................................................................ 47 

14.1 Regulamento das Atividades Complementares ............................................................. 47 

14.2 Atividades Complementares do Curso .......................................................................... 49 

15. ESTÁGIO CURRICULAR  SUPERVISIONADO / PRÁTICA CONTÁBIL .................. 51 

15.1  Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado / Prática Contábil ...................... 52 

15.2 Anexos do Regulamento ............................................................................................... 61 



4 

 

16. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO .................................................................. 69 

16.1 Regulamento do Trabalho de Conclusão De Curso ...................................................... 69 

17. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM .............................. 73 

18. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO ..................................................................... 75 

18.1 Matriz Curricular ........................................................................................................... 75 

18.2 Dimensionamento da Carga Horária das Áreas e Atividades ....................................... 78 

18.3 Ementas e Bibliografias ................................................................................................ 79 

19 RECURSOS HUMANOS VINCULADOS AO CURSO ................................................. 132 

19.1  CORPO DOCENTE ................................................................................................... 132 

19.1.1 Plano de Carreira Docente .................................................................................... 134 

19.1.2 Regulamento do Plano de Carreira Docente ......................................................... 135 

19.1.3 Salários do Corpo Docente ................................................................................... 141 

19.1.4 Programa de Qualificação Docente ...................................................................... 142 

19.1.5 Admissão e ingresso na Carreira .......................................................................... 142 

19.2 Corpo Técnico-Administrativo ................................................................................... 142 

20. INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA ............................................................ 142 

20.1 Salas de Aula ............................................................................................................... 143 

20.2 Auditórios .................................................................................................................... 143 

20.3 Espaços Livres............................................................................................................. 143 

20.4 Biblioteca .................................................................................................................... 144 

20.5 Laboratório .................................................................................................................. 146 

20.6 Requisitos de Acessibilidade ....................................................................................... 146 

21. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/ CPA ......................................................................... 147 

21.1 Sistema de Avaliação do Projeto do Curso ................................................................. 147 

21.2 Avaliação do Projeto de Curso .................................................................................... 148 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 149 

 



5 

 

1 APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Pedagógico do curso de Ciências Contábeis do Instituto Aphonsiano de 

Ensino Superior (IAESup) compreende os seus aspectos, regras, critérios e procedimentos e 

foi elaborado de forma participativa, após discussões entre a Coordenação do Curso, docentes 

do curso, coordenações Pedagógica e Acadêmica da Instituição. 

O objetivo do projeto foi formalizar as diretrizes curriculares do curso de Ciências 

Contábeis do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior, conforme estabelecido na Resolução 

CNE/CES n. 10 de 2004 (institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e dá outras providências) com vistas à 

organicidade das ações do curso, especificamente sobre o perfil profissional esperado para o 

formando, os componentes curriculares integrantes, o sistema de avaliação do aluno, o estágio 

curricular supervisionado, as atividades complementares, o trabalho de conclusão, o regime 

de oferta e outros aspectos igualmente relevantes ao curso. 

Foram utilizados, como fundamentação básica desse projeto, além da Resolução 

CNE/CES N. 10, o Regimento Interno e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

IAESup. Conforme esses documentos, o IAESup propõe-se a promover a integração entre 

corpo docente, discente e técnico-administrativo, em busca da concretização de um projeto 

acadêmico que priorize a construção do saber comprometido com a verdade, a qualidade, a 

justiça social e a ética. Por esse motivo estão incluídos também, nos primeiros itens do 

projeto, aspectos relacionados à Instituição de Ensino e ao curso de Ciências Contábeis.  

Ressalta-se que este Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis não é um 

documento definitivo. Ao contrário, é um instrumento dinâmico, que passa por avaliações 

periódicas com consequentes alterações, visando à melhoria da qualidade do curso.  

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

2.1 Contexto Socioeconômico e Político da Sociedade Contemporânea 

 

O desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia e da comunicação produz 

mudanças, as quais apresentam novos rumos e desafios, não somente em setores produtivos, 

mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 
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As consequências dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensas. 

De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das limitações 

das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização da cidadania. Por 

outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja instruído, receba adequada preparação para 

que possa participar e usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, 

coloca-se como ponto central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se torna o 

passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações que as 

distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que residem fora do eixo 

econômico das principais economias globais.  

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de 

tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas dinâmicas, 

atribuições e expectativas de funcionamento das instituições de ensino superior. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser considerados nas 

políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

• Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na transmissão 

do conhecimento; 

• O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 

conhecimento, e não na instrução; 

• O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio 

ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas peculiaridades 

do contexto local; 

• Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que assegurem que 

os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e com autonomia e que sejam 

apropriadas às particularidades da competência a ser desenvolvida e às características 

dos alunos; 

• Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento 

científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos institucionais visa 

ao desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao acadêmico atuar em 

campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 
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O Instituto Aphonsiano de Ensino Superior objetiva ampliar sua prestação de 

serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, 

articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência acadêmica e 

pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, necessário à formação do 

cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento regional, buscando a inserção 

sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de 

vida e dignidade da coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis, o 

qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e profissional, que 

atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da sociedade contemporânea, com 

especial atenção para as especificidades das realidades regional e local. 

A história humana pode ser contada a partir de vários prismas, sendo que um deles 

merece uma atenção especial: o da ocupação do espaço. A busca da sobrevivência, sucedida 

pela busca de conforto, levaram o homem a se fixar e agrupar, o que foi o ponto de partida das 

interações comunitárias. Essas relações, ao mesmo tempo em que foram indispensáveis para 

os avanços da humanidade, desencadearam vários problemas e resultaram em várias 

demandas coletivas. 

Os problemas decorrentes dos aglomerados humanos impeliram as buscas por 

suprimentos, bem como propiciaram o desenvolvimento de metodologias de processamentos 

para os mesmos. A fixação do homem, assim, num primeiro momento, foi motivada pela 

subsistência e, num momento posterior, buscou a perenidade dos mesmos como uma forma de 

minimização dos trabalhos extrativistas. 

Como os suprimentos sempre foram obtidos com algum nível de dificuldade, as 

fontes de recursos logo originaram vários conflitos entre as comunidades. Tal cenário impeliu 

o desenvolvimento humano, uma vez que o homem se defrontou com o fato das necessidades 

serem infinitas e ilimitadas, ao passo que os recursos disponíveis são sempre finitos, caros e 

escassos, precisando conciliar estes dois fatores. Além disso, o homem percebeu que a 

compatibilização entre necessidades e recursos estava sujeita a vários condicionamentos, além 

das evidentes limitações de espaço e tempo. 

Considerando a dinâmica entre necessidades e recursos, o homem é requerido a 

adotar posturas e ações, para as quais ele sempre se depara com a necessidade de ampliar e 

dinamizar sua percepção, extrapolando os limites da individualidade, resistindo a tendências 

que resultem em algum tipo de ação capaz de desencadear cenários negativos ou crônicos. Daí 

a preocupação em que os valores pessoais apresentem algum nível de blindagem frente aos 
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agentes nocivos, que hoje em dia estão bem representados pela: sedução da mídia, estímulo ao 

consumismo desenfreado, atitudes inconsequentes, filosofias hedonistas, comportamentos 

irresponsáveis, ausência de limites etc. Desta forma, o pré-requisito para que o homem 

consiga viver com alguma qualidade e estabilidade, ao mesmo tempo em que passa pela 

análise crítica e construtiva de valores pessoais, passa pelo empenho sistemático na 

capacitação, na busca da inovação e pela aquisição de habilidades que lhe permitam construir 

tal cenário de desenvolvimento, segurança e estabilidade.  

Frente ao dilema de compatibilizar exigências, recursos (naturais e tecnológicos) e 

limites (tempo e espaço), o homem, enquanto ser finito e unidade atômica da sociedade, cada 

vez mais é exigido em sua totalidade. Ao tempo em que se empenha por obter melhores 

condições de vida, precisa desenvolver habilidades e aplicar conhecimentos para que este 

processo de desenvolvimento seja prolongado. O comprometimento sistemático com essas 

buscas acaba desencadeando um resultado positivo de crescimento, que deve ser dosado de 

forma a não destruir o homem pela sobrecarga de exigências e por requerimentos sobre-

humanos. Uma vez estabelecendo um programa para agregar valor aos esforços despendidos, 

para orientar as ações rumo a um objetivo nobre, para manter a qualidade dos produtos e 

processos, para buscar tecnologias modernas e empregá-las devidamente e, finalmente, para 

desencadear processos de inovação, o homem estabelecerá os mecanismos básicos para 

sempre caminhar rumo a perspectivas favoráveis, o que é indispensável para a sobrevivência 

no mundo moderno.  

O fenômeno da globalização tem ampliado a concorrência e aumentado o nível de 

exigência requerido para produtos e serviços. Além disso, o mercado vem estabelecendo 

patamares dinâmicos para a sobrevivência de pessoas e corporações, uma vez que exige 

resultados cada vez mais diferenciados e inovadores. Desta forma, qualquer organização que 

aspire alguma posição de destaque ou que vislumbre a perspectiva de sobrevivência, deverá 

possuir uma elevada capacidade de adequação e assimilação de cenários e situações, o que só 

é possível por meio do investimento em duas frentes indissociáveis: no trabalho de qualidade, 

que garante a vida presente, e na pesquisa, área que envolve vários riscos, mas que continua 

sendo a mais segura para que se vislumbre perspectivas de vida no futuro, todos resultantes do 

conhecimento formal. Os perfis das corporações, então, devem estar comprometidos com 

essas duas vertentes, pois se o homem individualmente se defronta com a necessidade de 

desenvolvimento de forma estratégica e sustentável, as corporações, que também estão 

inseridas num mercado instável, globalizado, competitivo e dinâmico, serão exigidas numa 

escala muito maior, mais rigorosa e abrangente.  
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Todos os países se deparam com essa realidade conflitante e nenhum deles consegue 

se esquivar destas problemáticas. O Brasil está neste contexto e é visto de forma proeminente 

entre os países considerados “emergentes”. 

A economia brasileira demonstra que tem uma baixa blindagem às crises 

internacionais, o que pode ser atribuído à sobrecarga de impostos que incide nos setores 

produtivos, e no desestímulo ao empreendedorismo legal, o qual fica esmagado por uma 

burocracia sufocante. Isso tudo ainda considerando a lentidão da justiça, a ineficiência do 

estado, a ausência de reformas substanciais e ao descompromisso político, grande responsável 

pela existência de um emaranhado de leis e regras que deixam o estado como sendo o maior 

descumpridor de leis do país. 

Mesmo assim, a despeito de todas as dificuldades internas e externas, o Brasil precisa 

capacitar pessoas para um melhor enfrentamento de todos esses problemas sociais e 

econômicos, formando um indivíduo moralmente íntegro, socialmente responsável e 

comprometido com a excelência Assim, as relações mercadológicas poderão ser 

redirecionadas, desencadeando transformações socioeconômicas que realmente conduzam a 

um futuro de estabilidade. 

 

2.2  Contexto Educacional Local e Regional 

 

A cidade de Trindade é uma região em pleno crescimento nas mais diversas áreas 

no mercado produtivo, gerando empregos e oportunidades industriais, comerciais e de 

prestação de serviços. Os cursos do Aphonsiano estão envolvidos neste processo de 

desenvolvimento que compreende não só o município, mas toda a região Metropolitana de 

Goiânia composta de 20 (vinte) municípios, na qual Trindade está inserida.  No Ranking 

Goiano que classifica os municípios, em um determinado período, sobre os aspectos 

conjunturais e estruturais favoráveis para atrair investimentos, demonstrados principalmente 

pelos indicadores relacionados à riqueza econômica, infraestrutura econômica e infraestrutura 

tecnológica, sendo reforçados pelos indicadores relativos ao dinamismo econômico, que 

evidencia municípios em processo de crescimento econômico e, ainda, pelo volume de 

recursos recebidos, Trindade vem se destacando entre os 15 primeiros, desde 2009, com 

pequenas variações. E um dos aspectos, novo e importante, que contribuiu a inclusão do 

município de Trindade entre os mais competitivos do Estado de Goiás foi o aumento da oferta 

de vagas no ensino superior com a contratação de professores com mestrado e doutorado. Isso 

se firmou ainda mais com a inauguração, em 2007, das atividades da Faculdade União de 
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Goiazes, ministrando cursos na área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas 

(Licenciatura e Bacharelado), Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Odontologia e Nutrição, além da Universidade Estadual de Goiás e o próprio Aphonsiano que 

já ofertava vagas no ensino superior.  Isso fez o município subir da 22ª para 11ª posição no 

indicador de Infraestrutura Tecnológica que leva em conta tais variáveis. Em 2017 o 

município conta também com a FIMES, a Unip e a Unopar Interativa. O Ensino superior, no 

município, se justifica também pelo crescimento do ensino fundamental e médio. O município 

conta com 66 escolas que oferecem a educação básica (IBGE, 2015), apresentando um 

crescimento de 15,78% em relação a 2011. 

Ressalta-se que nenhuma dessas instituições de ensino superior oferece vagas na 

área de ciências exatas e da terra.  

Trindade tem uma população de estimada para 2019 de 127.599 habitantes 

(IBGE, 2020), sendo o oitavo município goiano por população. Com condições econômicas, 

sociais e de infraestrutura, o Município tem sua economia baseada na indústria de confecções, 

indústrias diversas e no turismo de fé. Neste caso, abrigam uma das maiores concentrações de 

romeiros do Brasil, todos os anos, na primeira semana do mês de julho, quando cerca de 

2.500.000 (dois milhões e meio) de visitantes lotam ruas, casas, igrejas e todos os espaços da 

cidade.  

Segundo dados do IBGE (2017) o município está entre os dez maiores do Estado, 

ocupando o 8º lugar em população e compondo com os municípios de Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Anápolis e Hidrolândia, a Região de Negócios do Estado de Goiás. A cidade de 

Trindade conta com situação geográfica privilegiada (dista apenas 18 km da capital do 

Estado) e está praticamente interligada, sendo que alguns setores da Capital se situam mais 

próximos de Trindade que da própria Capital. Com isso, o Município se coloca numa situação 

de compromisso com a comunidade que a visita e que a circunda, e que dela espera retorno 

traduzido por ações educativas efetivas, pela oferta de cursos de alta qualidade. 

 

2.3 Contextualização Institucional 

 

2.3.1  Sociedade Trindadense de Educação e Cultura Ltda 

 

A Sociedade Trindadense de Educação e Cultura Ltda (SOTEC), antiga Fundação 

Trindadense de Educação e Cultura, foi fundada em 01 de junho de 1988. É uma entidade 

civil, tem personalidade jurídica de direito privado, sede e foro na cidade de Trindade - Estado 
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de Goiás. Regida pelo seu estatuto social, registrado no Cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e protocolado sob n. 244, registro n. 169, p. 81A, 

livro 1A. Sua administração é formada por: 

Diretor Presidente: Professor Especialista Marcos Antônio de Queiroz; 

Diretor Administrativo/Financeiro: Manoel Adriano de Siqueira; 

Diretor Superintendente: Edivaldo Rodrigues de Morais; 

Diretora para Assuntos Educacionais: Professora Especialista Maria José da Silva 

Cunha;  

Secretário: Ismael Benedito da Costa. 

Conforme seu Contrato Social é uma sociedade de caráter educativo, criada para 

manter em regular funcionamento o Colégio e o Instituto Aphonsiano de Ensino Superior 

(IAESup). 

A SOTEC está recredenciada junto ao MEC, por meio da portaria n. 284/16, de 

18/04/2016, publicada no Diário Oficial da União em 24/04/2016. 

 

2.3.2  Instituto Aphonsiano de Ensino Superior 

 

O Instituto Aphonsiano de Ensino Superior (IAESup) possui natureza privada e está 

localizado no município de Trindade – estado de Goiás. É uma instituição de ensino superior 

mantida pela Sociedade Trindadense de Educação e Cultura Ltda (SOTEC). Iniciou suas 

atividades no ano de 2000, a partir da portaria de nº. 1872 de 27/12/1999, publicada no Diário 

Oficial da União de 29/12/1999. Sua atividade principal está voltada ao ensino, pesquisa e 

extensão e tem como objetivos: 

• estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

• formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

• incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 
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• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

• estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais, regionais e locais, prestando serviços especializados à comunidade e 

estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade; 

• promover a extensão, aberta a participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição; 

• promover o intercâmbio e a cooperação com instituições de ensino dos diversos graus; 

• participar no desenvolvimento socioeconômico do País e, em particular, da região da 

cidade de Trindade e estado de Goiás, como organismo de consulta, de 

assessoramento e de prestação de serviços em assuntos relativos aos diversos campos 

do saber; 

• promover programas e cursos de pós-graduação, de atualização, de extensão e 

sequenciais, nas modalidades presencial e à distância; 

• promover a educação integral sob os princípios da liberdade, da fraternidade e da 

solidariedade humana; 

• promover estudos e atividades relacionadas à defesa e preservação do meio ambiente; 

• promover ações educativas para conscientização da comunidade, visando à 

compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e do exercício pleno da 

liberdade e da democracia; e 

• respeitar e difundir os princípios universais dos direitos humanos. 

 

2.3.3 Missão 

 

O IAESup destina-se ao ensino, à pesquisa e à extensão, tendo como finalidade 

desenvolver, organizar, divulgar e partilhar conhecimentos, visando à formação integral dos 

indivíduos para uma atuação sócio profissional coerente com as necessidades do povo goiano, 

valorizando o saber, a cultura e a verdade, em benefício de uma sociedade justa e organizada. 
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2.3.4 Visão 

 

O IAESup visa ser uma das instituições de ensino superior privadas, mais bem 

estruturadas no Estado de Goiás, nas dimensões de condições de oferta, corpo docente e 

proposta pedagógica. Ter uma população universitária presente e integrada ao 

desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás, ofertando ensino de alta qualidade, 

incentivando o desenvolvimento de pesquisa científica e valorização de sua presença na 

comunidade por meio de atividades de extensão diferenciada. 

 

2.3.5 Organização Administrativa 

 

A administração do IAESup é composta pelos seguintes órgãos: 

• Conselho Superior - órgão normativo, consultivo, deliberativo e administrativo 

máximo. Os membros do COSUP são nomeados por portaria do diretor geral. 

• Colegiados de Cursos - órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos 

pedagógicos, científicos, didáticos e disciplinares no âmbito de cada curso; 

• Coordenações de Cursos - constitui a menor unidade da estrutura 

administrativa do Instituto e é dirigida por um Coordenador de Curso, 

indicado pelo Coordenador Pedagógico e designado pelo Diretor-Geral para 

um mandato de dois anos podendo ser reconduzido; 

• Órgãos Suplementares e de Apoio - órgãos que ajudam o IAESup atingir seus 

objetivos, cuja criação é decidida pela Diretoria, depois de ouvida a 

Mantenedora. 

De conformidade com a Legislação do Ministério da Educação, cada um de seus 

cursos tem um Núcleo Docente Estruturante que auxilia os trabalhos da Coordenação de 

Curso nos seus diversos aspectos. 

 

2.3.6 Organização Acadêmica 

A comunidade acadêmica do IAESup, prevista no Regimento Interno é constituída 

por: 

• Corpo Docente - composto por professores admitidos por processo de seleção 

(didático pedagógico e curricular) e por meio de contrato de trabalho 

(celetista); 
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• Corpo Discente - composto por alunos matriculados em qualquer um dos 

cursos de graduação, sequenciais, especialização, mestrado, doutorado, de 

aperfeiçoamento e de extensão, em disciplinas ou módulos isolados dos 

cursos oferecidos regularmente pela IES; 

• Corpo Técnico-Administrativo e de Apoio - constituído por funcionários não 

docentes, contratados pela entidade Mantenedora nos termos da legislação 

trabalhista. 

 

2.3.7 Modalidades de Cursos Oferecidos 

O IAESup oferece, na forma presencial , cursos de graduação, de pós-graduação e de 

extensão. 

 

2.3.7.1  Cursos de Graduação 

Os cursos de graduação são abertos aos portadores de certificado ou diploma de 

conclusão dos estudos de nível médio ou equivalente, que tenham obtido classificação em 

processo seletivo ou selecionado por outros critérios provenientes de políticas públicas para a 

educação, e destinam-se à formação acadêmica e profissional de nível superior. Os cursos 

oferecidos pelo IAESup estão demonstrados no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 – Cursos de Graduação Presenciais 

CURSOS AUTORIZAÇÃO 

RECONHECIMENTO/RE

NOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

VAGAS 

(Anuais) 
TURNO PERÍODO 

Administração 
Portaria n. 24, de 

06/01/2000 

Portaria n. 270 de 03/04/2017 

publicada no DOU em 

04/04/2017 

120 Noturno 8 

Ciências 

Contábeis 

Portaria n.1.855, de 

27/12/1999 

Portaria n. 270 de 03/04/2017 

publicada no DOU em 

04/04/2017 

100 Noturno 8 

Pedagogia 
Portaria n.1872, de 

27/12/1999 

Portaria n. 794, de 14/12/2016 

publicada no DOU de 

02/01/2017 

100 Noturno 8 

Direito 
Portaria n. 581, de 

26/06/2007 

Portaria n. 270 de 03/04/2017 

publicada no DOU em 

04/04/2017 

100  Noturno  10 

 

Fonte: Secretaria Geral do IAESup (2017) 
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2.3.7.2 Cursos de Pós-Graduação 

Os cursos de pós-graduação do IAESup, segundo o Regimento Interno, poderão ser 

oferecidos sob a forma de programas de especialização, mestrado, doutorado ou de cursos de 

aperfeiçoamento. Quando ofertados, serão abertos aos portadores de diploma de graduação ou 

equivalente que satisfaçam aos requisitos exigidos em cada caso.  

Atualmente a Instituição oferece apenas cursos de especialização. 

 

2.3.7.3  Cursos de Extensão 

Os cursos de extensão são oferecidos a comunidade acadêmica e/ou aberto a 

comunidade externa, obedecendo a requisitos mínimos exigidos em cada caso, e destinam-se 

à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando o enriquecimento cultural de 

seus participantes.  

 

 

3 POLÍTICA DE PESSOAL E PROGRAMAS DE INCENTIVOS E 

BENEFÍCIOS 

 

3.1 Política de Gestão 

 

Um dos objetivos apresentados no Plano de Desenvolvimento Institucional consiste 

na implementação da qualificação, valorização e promoção dos recursos humanos – docentes 

e técnicos administrativos, envolvendo-os no compromisso e responsabilidade institucional; 

A Instituição adota, desta forma, padrões de gestão, visando incorporar em seu 

quadro, pessoal competente, valorizando-o e aprimorando seus percursos profissionais, a 

partir das seguintes políticas:  

a) Adoção de critérios de seleção, ingresso e lotação, definidos em consonância 

com as competências requeridas pelas funções a serem exercidas; 

b) Adoção de princípios democráticos e cristãos como referência para a gestão do 

corpo técnico, administrativo e docente; 

c) Compromisso com a vigência de contratos de trabalho regidos pela legislação 

em vigor, assegurando o cumprimento das obrigações sociais e previdenciárias; 

d) Concessão de incentivos para capacitação, produção e divulgação de pesquisas, 

a partir de critérios estabelecidos nos regulamentos, de acordo com as 

prioridades dos cursos e programas institucionais; 
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e) Desenvolvimento de programas de monitoramento e avaliação do desempenho 

do pessoal docente e administrativo nas respectivas funções, entendidos como 

mecanismos de aprimoramento contínuo e manutenção de vínculo institucional; 

f) Capacitação contínua dos quadros de diretores, coordenadores e docentes para 

concepção, gestão, operacionalização e avaliação dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos; 

g) Desenvolvimento de programas de capacitação permanente e apoio pedagógico 

ao corpo docente e ao pessoal técnico-administrativo, com vistas à melhoria 

contínua do processo de ensino-aprendizagem e da prestação de serviços nos 

diferentes setores. No início de cada semestre, desenvolve-se nos cursos a 

Semana de Planejamento, com objetivos de discussão dos planos de ensino e 

operacionalização das atividades desenvolvidas ao longo do semestre, com a 

participação dos docentes e da direção do curso; 

 

3.2 Programas Institucionais de Financiamento de Estudos 

 

A Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos – ofertando 

bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação a candidatos que não possuam 

diploma de curso superior, de conformidade com a legislação do programa.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa Universitária 

OVG, de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela Organização das 

Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de bolsas de estudo do 

governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em instituições 

governamentais e não governamentais, de acordo com sua área de formação.  

A Instituição aderiu também, juntamente com o MEC/FNDE ao FIES – 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – um Programa destinado a financiar 

estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não gratuitas e 

cadastradas no programa, em cursos com conceitos iguais ou superiores a 3 (três) nas 

avaliações do INEP, segundo a Lei do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior. 
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4 POLÍTICAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS REFERENTES AO MEIO 

AMBIENTE, À MEMÓRIA CULTURAL, À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 

AO PATRIMÔNIO CULTURAL E À DIVERSIDADE 

 

4.1 Meio Ambiente 

 

O meio ambiente entendido como um conjunto de sistemas formando o mundo que 

nos cerca, composto assim do ar, água, terra, flora, fauna e recursos renováveis e não 

renováveis, torna-se preocupação cada vez mais destacado na sociedade moderna, na 

economia e na política.   

É unânime a aceitação do fato de que todas as profissões e práticas devem-se 

preocupar com as boas práticas ambientais visando à preservação da natureza. Sendo assim, a 

Ciência Contábil em especial, desenvolve papel importantíssimo para as empresas no controle 

e boas práticas do uso de recursos ambientais. 

Uma vez que a Contabilidade, agindo como ciência social, tem por objetivo o 

patrimônio das empresas, emprega o conhecimento dos atos e fatos que se relacionam com o 

meio ambiente, seja por meio dos relatórios contábeis ou por meio dos procedimentos como, 

por exemplo, processos industriais dentre outros. 

 A Contabilidade, utilizando-se das demonstrações financeiras e relatórios gerenciais, 

possibilita as informações necessárias para gerenciar corretamente a atividade econômica das 

empresas e organizações. Sendo assim, de acordo com Tinoco e Kraemer (2008), dentre as 

informações evidenciadas pela contabilidade, estão os eventos e impactos ambientais que se 

relacionam às atividades que impactam o patrimônio e a continuidade das empresas, e que, 

por isso mesmo devem ser objeto de registro, acumulação, mensuração, avaliação e 

divulgação pela contabilidade empresarial. 

 O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da Resolução n. 1.003/2004, 

aprovou a NBC T 15 e estabelece procedimentos para evidenciação de informações de 

natureza social e ambiental, com o objetivo de demonstrar à sociedade a participação e a 

responsabilidade social da entidade, devendo ser divulgada como informação complementar 

às demonstrações contábeis, não se confundindo com as notas explicativas. 

 O Curso de Ciências Contábeis da IAESup entendendo a importância do tema, 

incentiva que o tema Meio Ambiente seja discutido nas disciplinas transdisciplinares e 

ocasionalmente oferta as disciplinas Contabilidade Ambiental e Contabilidade Rural em 
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sendo a primeira optativa e a segunda abordando alguns tópicos sobre responsabilidade 

ambiental.  

 

4.2 Memória Cultural, Produção Artística, Patrimônio Cultural, Diversidade e Direitos 

Humanos 

 

O IAESup desenvolve, nos diferentes cursos, atividades que visam dar visibilidade 

ao contato com a comunidade interna externa. Algumas ações ocorrem dentro de uma política 

e calendário geral da Instituição, dentre as quais se destaca o MICCAPHON – Movimento de 

Integração Científico Cultural do Aphonsiano, um movimento cultural que, na sua XI edição, 

procura integrar as escolas municipais, estaduais e particulares de Trindade, por meio de 

ações que oferecem oportunidades para o desenvolvimento cultural, social, intelectual de 

todos os estudantes. Busca não só a participação dos alunos, mas também dos professores das 

Faculdades e do Colégio Aphonsiano, pais, familiares e da comunidade trindadense. 

Ademais, no que tange aos dispositivos impostos pela Resolução do Conselho 

Nacional de Educação n. 1 de 30 de maio de 2012, cujo objeto é a difusão da educação em 

Direitos Humanos, o IAESup realiza nas ações do MICCAPHON diversas atividades 

inerentes ao assunto.  Demais dispositivos desta Resolução são trabalhados na Disciplina de 

Instituições de Direito Público e Privado. 

O MICCAPHON tem realizado, ao longo de seus onze anos, muitos projetos sociais, 

biodiversidade, meio ambiente de forma generalista, direitos humanos, cidadania, comércio, 

indústria, entre outras atividades de apoio social.  

 

5. POLÍTICA DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

O Curso de Ciências Contábeis absorve a política do IAESup quanto à 

institucionalização da oferta de Atendimento Educacional Especializado para os portadores do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Ela tem como objetivos específicos a flexibilidade no atendimento do portador do 

TEA, a partir da identificação das habilidades e necessidades educacionais de cada aluno. 

Para isso, existem estratégias e organização de serviços com vistas a ampliar as habilidades e 

promover o aprendizado, criando redes intersetoriais de apoio à inclusão escolar, tanto dentro 

das instituições de ensino quanto com profissionais, instituições externas e governamentais. 
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Inicialmente não há previsão de mudanças arquitetônicas, visto que de acordo com 

cada caso haverá uma adaptação do espaço em que o aluno circulará. Os cursos se organizam 

a fim de que o aluno portador de TEA permaneça na mesma sala de aula, sala de estudo na 

biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios multidisciplinares e laboratórios 

específicos, durante toda sua permanência e a escolha desses ambientes deverá ser feita 

cuidadosamente. 

O programa de adaptação ao discente autista será implementado em quatro etapas: 

1) Primeira etapa: Identificação dos discentes autistas 

Essa etapa é realizada a partir do contato com os coordenadores de curso que 

devem identificar os alunos e sensibilizar em sala de aula para que os próprios 

alunos se identifiquem para receber atendimento especializado. Essa 

identificação deve ser reconhecida por meio de documento médico, laudo ou 

atestado, para que não haja precipitação diagnóstica por parte de docentes, 

discentes e corpo técnico. 

2) Segunda etapa: Qualificação docente 

O IAESup deverá oferecer cursos específicos e atualizados sobre o TEA para os 

professores que se disponibilizarem a serem tutores dos discentes, em suas 

respectivas mantidas e seus respectivos cursos. 

3) Terceira Etapa: Acompanhamento especializado 

Após identificar o discente autista, será disponibilizado um professor 

devidamente capacitado, que seja docente do curso que o aluno frequenta, para 

fazer um acompanhamento em seu processo de aprendizagem.  

Esse professor deverá atender os seguintes critérios: 

❖ Ser ou ter sido professor do discente, ou ter estabelecido um vínculo com o 

aluno; 

❖ Ser aceito pelo aluno como seu tutor; 

❖ Ter disponibilidade de horário para encontrar com o aluno durante duas horas 

por semana, três semanas por mês; 

❖ Ter disponibilidade de frequentar as supervisões com psicólogo responsável 

pelo programa de atendimento especializado. 

❖ O professor receberá carga horária de 2 horas aulas semanais e deverá dividi-

las entre o atendimento ao aluno e a supervisão de seu trabalho com um 

profissional da psicologia da educação. Essa supervisão deverá ocorrer 
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regularmente. Esse profissional da psicologia da educação será o responsável 

pela coordenação de todos os tutores em atividade nos cursos das mantidas. 

O tutor terá como funções: 

❖ adaptar as metodologias e práticas pedagógicas, atendendo as necessidades do 

discente; 

❖ orientar e conscientizar os colegas de sala no acolhimento desse aluno; 

❖ criar oficinas voltadas para o acadêmico, individuais ou em grupo, com TEA 

em horários opostos ao de aula, a fim de facilitar a aprendizagem dos 

conteúdos do curso; 

❖ promover junto aos professores o aumento do uso de estímulos visuais;  

❖ orientar os professores quanto a necessidade de fornecimento de instruções 

claras;  

❖ promover intervenções pedagógicas que estimulem as relações sociais e a 

comunicação; 

❖ estabelecer diálogo com coordenação, direção e familiares ou responsáveis 

legais pelo aluno com TEA a fim de promover as adaptações necessárias à 

inclusão do aluno. 

 

 O psicólogo supervisor e coordenador do programa terão como funções: 

❖ acompanhar por meio de supervisões, os professores tutores em exercício; 

❖ receber o encaminhamento dos diretores e promover a inserção do aluno no 

programa de acompanhamento especializado; 

❖ estabelecer diálogo com coordenação e direção dos cursos a fim de promover 

as mudanças necessárias à inclusão do aluno; 

❖ auxiliar na escolha e capacitação do professor tutor para cada caso; 

❖ prestar contas, através de relatórios, do andamento de todos os casos ao 

Conselho Superior. 

 

 

4) Quarta etapa: Avaliação dos resultados do acompanhamento especializado 

Uma vez por semestre haverá uma avaliação do processo de aprendizagem do 

aluno, que deverá ser formalizada em relatório, constando: 

❖ avaliação do docente que realiza o acompanhamento especializado; 

❖ avaliação do discente de seu desenvolvimento e de seu tutor; 
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❖ avaliação do supervisor sobre a continuação do docente enquanto tutor e do 

processo de aprendizagem do aluno. 

 

De dois em dois anos deverá ser estabelecida uma comissão pelo IAESup para 

realizar revisão e adequação das propostas do Parecer que estabelece os critérios para o 

atendimento aos princípios da Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista, presentemente apresentadas, podendo gerar um novo parecer. 

 

6. POLÍTICA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Em atendimento à legislação pertinente o IAESup, regularmente, avalia e propõe 

ações em relação às Condições de Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. 

Esta avaliação, pensando na Educação Inclusiva e considerando seus pressupostos 

legais e conceituais, deve levar em consideração: 

a) Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e culturais, 

da realidade local e global das IES a fim de promover a inclusão plena; 

b) Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e superação das 

fragilidades constatadas; 

c) Praticar a interssetorialidade e a transversalidade da educação especial; 

d) Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir no desenvolvimento de 

ações de formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores e toda 

a comunidade acadêmica; 

e) Promover acessibilidade em seu sentido pleno, não só aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à população que 

frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços; 

f) Propor uma Sala de Recursos Multifuncionais, espaço que oferecerá 

Atendimento Educacional Especializado. 
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7. AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS E IGUALDADE ETNICORACIAL 

 

O IAESup tem como objetivo primordial de suas ações a formação humana e 

profissional, fundamentada em valores éticos cristãos e no desenvolvimento de competências 

e habilidades. Para tanto, oferece suporte técnico e científico eficaz a uma formação voltada 

para a cidadania e a responsabilidade social.  

Ela atende aos discentes e comunidade externa como parte integrante do ensino, além 

de fazer interface com a pesquisa e com a extensão. Atende à política institucional e as 

diretrizes e recomendações do Ministério da Educação (MEC), de acordo com a Lei n. 

10.861/04, artigo 3º. 

As ações do IAESup visam a orientar e apoiar o aluno no processo de integração à 

vida acadêmica, ações de extensão e intervenção social e o respectivo impacto em sua 

formação e que estimulam a melhoria do ensino, por meio da interdisciplinaridade didático-

pedagógica. Entre suas ações, o IAESup acolhe, integra e acompanha os discentes 

individualmente e/ou coletivamente por meio de: encontros, seminários, fóruns e reflexão 

sobre a formação humana e profissional, mercado de trabalho e outros temas.  

Possui uma política de educação inclusiva, desenvolvida por meio do Programa de 

Atendimento ao estudante, com base na lei 7.853, de 24/10/1989, o art. 208 da Constituição 

Federal, bem como o que preconiza a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira.  

Em relação à Política de Igualdade Racial, o IAESup está atento às políticas de ação 

inclusiva, em conformidade com o que preceitua o Estatuto da Igualdade Racial - Lei 

12288/10, de 20 de julho de 2010.  

O Programa desenvolve políticas de valorização da vida, como: cursos, pesquisas e 

outras ações voltadas para uma maior qualidade de vida.  
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8. CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

8.1 História e Evolução 

Um dos primeiros documentos oficiais que tratam da contabilidade brasileira surgiu 

em 1808, no reinado de D. João VI, com a publicação de um alvará obrigando os contadores 

gerais da Real Fazenda a aplicarem o método das partidas dobradas na escrituração mercantil. 

Em 1905, o Decreto n. 1.339 estabeleceu que a então “Academia de Comércio do Rio de 

Janeiro” manteria um curso para habilitar profissionais ao exercício das funções de guarda-

livros. Em 1931, o Decreto n. 20.158 criou os cursos Técnicos de Atuário, Guarda-livros e de 

Perito-contador.  

Em 1932, o Decreto n. 21.033 estabeleceu que nenhum livro ou documento de 

contabilidade tivesse efeito jurídico ou administrativo se não estivesse assinado por atuário, 

perito-contador, contador ou guarda-livros. Com a publicação do Decreto-Lei n. 6.141, de 

1943, ficou estabelecido que o ensino comercial fosse ministrado por cursos de formação, 

cursos de continuação e cursos de aperfeiçoamento.  

Entre os cursos de formação, constava o curso de Contabilidade, e conforme o citado 

dispositivo legal, aos alunos que o concluíam, era conferido o diploma de Guarda-livros 

(nome que designava o profissional que exercia funções inerentes à contabilidade). 

Posteriormente, com o Decreto-Lei n. 8.191, de 1945, foi decidido queao aluno que 

concluisse o curso de contabilidade previsto pelo Decreto-lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 

1943, seria conferido o diploma de técnico em contabilidade, em substituição ao diploma do 

guarda-livros.  

Com a publicação do Decreto-Lei n. 7.988, de 22 de setembro de 1945, surgiu o curso 

superior em Ciências Contábeis e Atuariais, com quatro anos de duração, conferindo, aos que 

o concluíam, o grau de Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. Com a Lei n. 1.401, de 

1951, o curso de Ciências Contábeis e Atuariais foi separado em Ciências Contábeis e em 

Ciências Atuariais. 

Em 27 de maio de 1946 foram criados o Conselho Federal de Contabilidade e os 

Conselhos Regionais de Contabilidade, por meio do Decreto-Lei n. 9.295/46, onde também 

foram definidas as atribuições do contador.  
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9. CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO IAESup 

O Curso de Ciências Contábeis do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior foi 

autorizado pela Portaria n. 1.855, de 27/12/1999 e reconhecido pela Portaria n. 4.095, de 

30/11/05. Está estruturado sob uma moderna visão de mundo e de negócios, possibilitando a 

formação de profissionais com competências e habilidades para desenvolverem funções como 

executivos de empresas e de organizações públicas, bem como para desenvolver o próprio 

potencial empreendedor, indispensável aos novos negócios. 

O curso fundamenta-se em seu Projeto Pedagógico elaborado em consonância com as 

exigências da sociedade contemporânea, observando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei n. 9.394 de 20/12/96, no que se refere ao ensino superior, e as determinações 

do Conselho Nacional de Educação estabelecidas na Resolução CNE/CES n. 10, de 16 de 

dezembro de 2004. 

 

9.1  Justificativa do Curso 

 

O mundo, em toda sua história, tem assistido a fatos classificados como fenômenos 

sociais, como o renascimento, a revolução industrial e as estruturas econômicas sociais nos 

pós-guerras mundiais. Já desde o final do século XX, as preocupações mundiais são os 

clamores sociais unânimes, no sentido de que haja racionalização de esforços e de tempo 

empregados na produção de bens, de serviços e de meios a serem colocados como soluções na 

melhoria da qualidade de vida dos povos. 

Na busca destas soluções, parece ser o estudo científico o caminho certo, pois, 

somente com a pesquisa podem ser consagrados experimentos, dado a essência da 

aprendizagem. A eficácia dos cursos superiores requer das instituições que os administram 

diretrizes estruturais, para nortearem seus objetivos maiores, ou seja, a formação do 

profissional capacitado. O curso de Ciências Contábeis não está excluído deste contexto, haja 

vista ser o formador de profissionais competentes para responder ao que a sociedade moderna 

precisa, no tocante ao controle e à análise do patrimônio econômico. 

O curso de Ciências Contábeis deve à sociedade o estabelecimento de projetos 

eficientes e democráticos, capazes de definir com transparência e sabedoria, suas bases e 

estruturas organizacionais, suas políticas educacionais, de estímulos e vocações para o 

magistério, de investimentos, ambientais, administrativa, políticas de marketing e tantas 

outras indispensáveis à condução do ensino de qualidade. 
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O curso inclui em sua dinâmica a preocupação em ter visão crítica do seu estado atual, 

propor projetos adequados segundo a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, as 

diretrizes curriculares, a proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional do IAESup, 

bem como às mudanças que poderão surgir em especial no que diz respeito à contabilidade e, 

por fim, conclamar os agentes responsáveis pelo desenvolvimento do ensino ideal, ou seja, 

corpo diretivo da instituição, auxiliares, docentes, discentes, os institutos representativos pela 

classe profissional, a comunidade e outros colaboradores do processo educacional.  

É um curso que se identifica pelo ensino que a Instituição coloca à disposição do 

estudante por  meio de um projeto, cujo esboço define os rumos ou direcionamento a seguir, 

na busca da formação de contadores com expressiva qualificação profissional. 

 

9.2  Missão do Curso 

Em consonância com a missão do IAESup, o Curso de Ciências Contábeis tem a 

missão de promover e desenvolver a excelência em educação, por meio do ensino e da 

pesquisa, visando à formação e a qualificação de profissionais para o exercício de atividades 

técnicas, científicas e culturais, pautado na ética, para responder bem a sociedade moderna, 

atendendo suas expectativas com relação ao controle e a análise do patrimônio social e 

econômico. 

 

9.3 Objetivos do Curso 

9.3.1 Objetivo Geral 

O Curso de graduação em Ciências Contábeis do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior tem o objetivo de consolidar a formação de profissionais em Ciências Contábeis para 

o mercado regional, bem como para a inserção no mercado nacional e internacional. 

 

9.3.2 Objetivos Específicos 

a) capacitar contadores com formação generalista, para uma visão abrangente do 

mundo em transformação, preparando-os para desenvolver e adotar as mais 

modernas técnicas no campo das Ciências Contábeis.  
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b) capacitar contadores com competências e habilidades com forte suporte técnico-

científico, humanista e ético, para promover as mudanças que forem necessárias 

em acordo com a evolução da sociedade. 

 

9.4 Identificação do Curso 

O curso de Ciências Contábeis do IAESup foi autorizado pela Portaria n. 1.855, de 

27/12/1999, publicada no Diário Oficial da União, em 29/12/1999, e o seu reconhecimento 

veio com a Portaria n. 4.095, de 30/11/2005, publicada no Diário Oficial da União, em 

01/12/2005. Outras informações importantes para a identificação do curso constam no Quadro 

2, a seguir: 

 

Quadro 2 – Identificação do curso de Ciências Contábeis 

Denominação Graduação em Ciências Contábeis 

Autorização 
Portaria nº. 1.855, de 27/12/1999, publicada no Diário Oficial 

da União, em 29/12/1999. 

Reconhecimento 
Portaria nº. 4.095, de 30/11/2005, publicada no Diário Oficial 

da União, em 01/12/2005. 

Última Renovação de 

Reconhecimento 

Portaria n. 270 de 03/04/2017, publicada no Diário Oficial da 

União em 04/04/2017 

Modalidade Bacharelado 

Duração 8 semestres 

Turno Noturno 

Número de vagas 100 vagas anuais 

Dimensão de turmas 50 alunos 

Regime acadêmico Crédito Semestral 

Processo de ingresso Processo seletivo semestral (IAESup)/PROUNI(MEC) 

Fonte: Secretaria Geral do IAESup (2018) –  elaborado para o projeto 
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10. PERFIL DO EGRESSO 
 

Em sua formação o contador precisa assimilar conhecimentos das mais diversas áreas 

do saber, e o IAESup possibilita, aos alunos do curso de Ciências Contábeis, uma capacitação 

integral profissionalizante e em conformidade com as condições para a formação do futuro 

contador, estabelecidas na Resolução CNE/CES n. 10/2004.  

Dessa forma, o curso trabalha para que o seu egresso tenha acesso aos saberes 

necessários à sua formação e possa se apresentar com habilidades e competências necessárias 

a profissão. 

10.1 Competências e Habilidades Gerais 

 

As Competências e Habilidades Gerais contemplam de maneira sucinta: 

a) Desenvolver uma visão mais abrangente do campo de atuação profissional em 

questão; 

b) Ter condições de identificar os recursos disponíveis, as tecnologias aplicáveis e 

os processos de construção que melhor atendam as restrições impostas;  

c) Ser apto a atuar, compatibilizando necessidades, recursos e processos no intuito 

de obter algum resultado;  

d) Ser capaz de identificar demandas, tecnologias, restrições, possibilidades de 

inovação e atuar de acordo com as metodologias e limitações técnicas e legais;  

e) Utilizar de forma racional os recursos, a execução de serviços com elevado 

padrão de qualidade e a possibilidade de mitigar situações de risco com atuações 

emergenciais. 

 

10.2 Habilidades e Competências Específicas do Curso 

Em consonância com o perfil pretendido para o egresso, o Curso de Ciências 

Contábeis possibilitará aos que o concluírem, habilidades, conhecimentos e competências 

suficientes para: 

• utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem da Ciência Contábil; 

• demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

• elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
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• aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

• desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 

entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos 

controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com 

reconhecido nível de precisão; 

• exercer suas responsabilidades com 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 a sociedade, 

gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 

atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 

• desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação;  

• exercer com ética e eficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais. 

 

10.3 Saberes Necessários à Formação 

 O curso de graduação em Ciências Contábeis do IAESup disponibilizará aos seus 

alunos os saberes necessários a uma plena formação profissional, humana e cidadã, incluindo 

em sua estrutura curricular conteúdos que visem: 

•  formação humanística, portadora de valores como o de responsabilidade 

social, de compromisso com a justiça e a ética profissional; 

• compreensão das realidades sociais regionais com a devida mediação entre o 

processo nacional e internacional e a cultura das organizações no processo de 

internacionalização do capital; 

• visão de futuro, com capacidade de se interagir com as transformações das 

organizações no mundo em mutação; 
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• uso da linguagem contábil, sob a abordagem da teoria da comunicação; 

• capacidade para atuar nas organizações modernas, desenvolvendo atividades 

específicas do contador e capacidade de atuar em equipe multidisciplinar; 

• elaboração de relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz 

dos usuários da contabilidade; 

• atuação como gestor empresarial, capacidade de delegar, formar  e coordenar 

equipes; 

• articulação, a motivação e a liderança de equipes multidisciplinares para a 

captação de dados, geração e disseminação de informações contábeis; 

• desenvolvimento do perfil empreendedor frente às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais; e, 

• comprometimento com o desenvolvimento sustentável, a cidadania e a 

responsabilidade social. 

• compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de 

organização; 

• domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, 

perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização 

de inovações tecnológicas; e 

• capacidade crítico-analítico de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 

11. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA 

11.1  Administração Acadêmica 

A administração acadêmica do curso é composta pelo seu Colegiado, tendo como 

presidente o coordenador do curso e a Coordenação Pedagógica, descritos a seguir. 
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11.1.1 Colegiado do Curso 

O Colegiado do curso de Ciências Contábeis é constituído por meio da Portaria da 

Direção Geral, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. A composição do 

Colegiado é: o Coordenador do Curso, três representantes do corpo docente e um 

representante do corpo discente. O mandato do discente é de 1 ano, podendo ser reconduzido. 

 

11.1.2 Coordenação Pedagógica 

A administração superior do IAESup conta com uma Coordenação Pedagógica 

que cumpre o papel de promover a integração entre as disciplinas dos cursos, visando à 

interdisciplinaridade necessária à obtenção de um conhecimento integral e seguro aos 

acadêmicos que se incluirão no mercado de trabalho.  

A Coordenação Pedagógica promove regularmente, no início dos semestres 

letivos, a semana de planejamento pedagógico (Projeto de Formação Continuada para 

Docentes). Esse evento, de amplo envolvimento acadêmico e pedagógico, acontece em duas 

vertentes. A primeira, horizontal, com palestras formativas para todo o corpo docente, 

abordando temáticas atuais nos diversos ramos da formação da docência do ensino superior, 

apontando preocupações com a integração do conteúdo programático, da avaliação e com a 

formação permanente para o conjunto de seu corpo discente e docente. A segunda, vertical, 

refere-se a um momento privilegiado de discussão e de elaboração dos planos de ensino dos 

cursos, valendo-se desta perspectiva para garantir uma efetiva interdisciplinaridade 

acadêmica. 

Outra atividade desempenhada é o acompanhamento dos procedimentos 

didático/pedagógicos dos professores, possibilitando, mediante orientações técnico-científicas 

atualizadas, instrumentos e mecanismos pedagógicos modernos e embasados nas tendências 

atuais dos conhecimentos por áreas, observados os critérios dos valores humanísticos e a 

formação do profissional. 

As atividades administrativas, didáticas e pedagógicas são executadas de acordo com 

as metas básicas do Projeto Pedagógico do Curso, observando o planejamento, a execução, o 

controle e a avaliação do processo ensino-aprendizagem, tendo como base a oferta do ensino 

de qualidade e a formação ética do profissional.  

A administração acadêmica do curso trabalha articulada com as demais instâncias 

administrativas institucionais. 
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11.1.3 Coordenação do Curso 

O  IAESup tem um cuidado especial em escolher profissionais para responderem pela 

Coordenação de seus cursos. São necessárias habilidades para o cumprimento das funções 

acadêmicas, gerenciais, políticas e institucionais, com suas responsabilidades e encargos, 

podendo destacar em especial, sua responsabilidade como gestor do Projeto Pedagógico do 

Curso.  

Cabe ao coordenador do curso acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades 

do ensino, pesquisa e extensão, supervisão das instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos do curso bem como a execução das atividades programadas, inclusive a 

assiduidade docente. Em conjunto com o corpo docente, solicitar a aquisição de materiais 

didáticos e pedagógicos necessários a uma adequada formação profissional. É de sua 

responsabilidade o plano de atividades a ser desenvolvido em cada período letivo. 

O coordenador é o representante do curso junto à comunidade acadêmica e a sociedade 

externa. 

A Coordenação do Curso de Ciências Contábeis do IAESup está sob a responsabilidade 

do Professor Hélder Daniel da Silva, nomeado por meio da Portaria da Direção Geral. A cada 

dois anos a nomeação deverá ser renovada, ou a substituição do coordenador. 

 O currículo lattes do coordenador é anexo integrante deste PPC. 

 

11.1.4 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Contábeis foi constituído 

no segundo semestre de 2010, cujo objetivo, após discutir e elaborar o novo Projeto 

Pedagógico do Curso passou a ser o seu acompanhamento e consolidação. Assim, após a 

aprovação do PPC, pelo Colegiado, começaram as discussões das ações para acompanhar o 

desenvolvimento do Projeto. Ações que objetivam o aperfeiçoamento da relação docente-

discente e ensino-aprendizagem. 

 A composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), se dá conforme legislação 

vigente. Os membros são nomeados por Portaria do Diretor Geral com o mandato de dois 

anos, podendo ser reconduzido por igual período. A Instituição possui regulamento Próprio do 

NDE conforme transcrito a seguir. 
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REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

 

CAPÍTULO I 

Das considerações preliminares 

Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS do Instituto Aphonsiano 

de Ensino Superior. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

discussão e concepção do Projeto Pedagógico do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS e outras 

atividades correlatas, inclusive a implantação do mesmo. 

CAPÍTULO II 

Das atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

1. Discutir e Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e 

fundamentos;  

2. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;  

3. Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico;  

4. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário;  

5. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Projeto Pedagógico 

6. Analisar e avaliar, semestralmente, os Planos de Ensino e Planos de Aula, elaborado 

pelo corpo docente, dos componentes curriculares a serem ministrados;  

7. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando o estabelecido pelo 

Projeto Pedagógico;  

8. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando a Coordenação do Curso 

e Coordenação Pedagógica da necessidade de substituir docentes. 

9. Subsidiar a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com relação à institucionalização 

dos resultados apontados pela Avaliação (pontos fortes e fracos detectados no Curso). 
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10. Participar, através de um de seus membros, dos Grupos Focais que discutem os 

resultados da Avaliação institucional.  

11. Aprovar as atividades do Curso junto ao MICCAPHON – Movimento de Integração 

Cientifico Cultural. 

  

CAPÍTULO III 

Da constituição do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

1. O Coordenador do Curso, como seu presidente;  

2. Pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do corpo docente.  

Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um 

mandato de um (01) ano, com possibilidade de recondução. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da titulação e formação acadêmica dos docentes do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.6º. Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em programas 

de pós-graduação, preferencialmente stricto senso.  

Art. 7º. O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na área do 

curso é de pelo menos, 40% (quarenta por cento). 

 

CAPÍTULO V 

Do regime de trabalho dos docentes do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.8º. Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário integral e/ou 

parcial. 
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CAPÍTULO  VI 

Das atribuições do presidente do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art. 9º. Compete ao Presidente do NDE: 

1. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;  

2. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;  

3. Encaminhar as deliberações do Núcleo;  

4. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;  

5. Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores do IAESup, quando 

necessário. 

 

CAPÍTULO VII 

Das reuniões 

 

Art.10. O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, 2 

(três) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou 

pela maioria de seus membros titulares. 

 

Art. 11. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das disposições transitórias 

 

Art. 12. Os percentuais relativos à titulação e regime de trabalho dos componentes do NDE 

deverão ser garantidos pela Instituição no prazo de 1 (um) ano. 

 

CAPÍTULO IX 

Das disposições finais 

 

 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou o COSUP – Conselho Superior.  
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Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do Curso, 

ouvido a Mantenedora. 

 

12. METODOLOGIA DO ENSINO 

A metodologia de ensino deve ser balizada com vistas a se tornar instrumento capaz de 

proporcionar ao graduando do curso de Ciências Contábeis, uma sólida formação,  

desenvolvendo a autonomia na busca do conhecimento por meio das metodologias ativas, 

dotando-o de capacidade para superar desafios  no exercício da profissão e no conhecimento 

humano.  Para atingir tal objetivo, algumas ações são proposta nas estratégias de ensino e 

metodologia didática: 

• Promover a inter-relação dos conteúdos e disciplinas básicas com as disciplinas 

profissionalizantes, garantindo assim, que as disciplinas básicas estejam 

contextualizadas com o ambiente da profissão contábil; 

• Viabilizar a interação entre teoria e a prática no desenvolvimento das 

atividades didáticas; por meio das metodologias ativas. 

• Utilizar a infraestrutura de laboratórios para a integração entre a prática e a 

teoria no contexto da profissão contábil; 

• Proporcionar temas de seminários e apresentações orais visando  fortalecendo 

no aluno a capacidade de boa comunicação tão necessária na atividade 

profissional; 

• Ofertar um ensino com a utilização de infraestrutura adequada, com salas de 

aulas bem dimensionadas, iluminadas, ventiladas e dotadas de meios modernos 

de multimídia e novas tecnologias; 

• Propiciar uma dinâmica de ensino ativa, na qual o aluno participe efetivamente 

das atividades, visando a otimização e efetividade da construção do 

conhecimento; 

• No que tange à avaliação, o curso de Ciências Contábeis deverá observar a 

inclusão de avaliações periódicas, contextualizadas, e que informem e oriente 

tanto docentes quanto discentes sobre o desempenho escolar; 
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• A didática utilizada em sala de aula deve ser suficientemente explícita tanto nas 

técnicas quanto nos métodos de ensinos utilizados em todas as atividades 

docentes; 

• A revisão e atualização periódica dos conteúdos deve ser uma prática constante 

por parte dos docentes, visando a harmonia entre a demanda do mercado 

profissional  e as competências e objetivos do curso de Ciências Contábeis.  

O alcance dos objetivos propostos para o curso passa pela estruturação curricular e 

pela proposta metodológica que permeiam as disciplinas que compõem a matriz curricular. 

Do ponto de vista da estruturação curricular, além do atendimento às especificidades da 

região e da Instituição de ensino, o curso de Ciências Contábeis contempla: 

• conteúdos de formação básica – estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento; 

• conteúdos de formação profissional – estudos específicos atinentes à 

contabilidade; e 

• conteúdos de formação teórico-prática – estágio supervisionado, atividades 

complementares, disciplinas optativas e prática em laboratório. 

Em relação à proposta metodológica, a matriz curricular do curso de Ciências 

Contábeis contempla os conteúdos que devem ser abordados de forma a se criar uma rede de 

conhecimentos integrados. A operacionalização da proposta metodológica tem o desafio de 

propor inovações no campo da metodologia de ensino para alcançar o efetivo 

desenvolvimento das competências do egresso.  

Os procedimentos metodológicos utilizados para a execução da proposta pedagógica 

do curso possibilitam uma prática pedagógica que permite ao aluno a apropriação do saber 

global, considerando as inter-relações entre os conhecimentos afins. A metodologia utilizada 

no curso se baseia na proposta pedagógica institucional, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e nas habilidades dos docentes que, em conjunto com a Coordenação do Curso e 

a Coordenação Pedagógica planejam e elaboram o Plano de Ensino e de Aulas a serem 

trabalhado, em cada disciplina. 

A proposta metodológica é do conhecimento de todo o corpo docente para que os 

diversos planos de ensino sejam elaborados de forma integrada e permitam a viabilização e a 

integração dos conteúdos do curso. Cabe a Coordenação Pedagógica a análise da metodologia 

proposta em cada Plano de ensino. 
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12.1 Interdisciplinaridade 

A Câmara de Educação Superior, por meio do Parecer n. 776/97 destaca que as 

diretrizes curriculares devem incentivar uma sólida formação geral para que o futuro 

profissional possa vir a superar os desafios do exercício profissional e da produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 

mesmo programa. 

Já a Resolução CNE/CES n.10/2004 busca a adequação dos currículos às novas e 

complexas realidades atuais, ao estabelecer que os projetos pedagógicos devam evidenciar as 

formas de realização da interdisciplinaridade e modos de integração entre teoria e prática. 

O objetivo da interdisciplinaridade é a unidade do saber. Unidade que permite 

construir o ideal de todo saber, pretendendo corresponder às exigências fundamentais e 

holísticas do ser humano. A interdisciplinaridade harmoniza as disciplinas, justificando as 

possíveis relações existentes entre elas e consequentemente proporcionando uma melhor 

comunicação entre profissionais de diversas áreas do conhecimento.  

Além do relacionamento entre disciplinas, a interdisciplinaridade incentiva a formação 

de pesquisadores, permitindo a abertura de novos campos do conhecimento e uma educação 

permanente, em que prevaleça uma troca contínua de experiências. 

No Curso de Ciências Contábeis, a interdisciplinaridade norteia a prática pedagógica, 

visto que o trabalho interdisciplinar supõe uma interação das disciplinas, procedimentos, 

organização da pesquisa, complementaridade dos métodos, conceitos, estruturas e axiomas 

sobre os quais se fundamentam as diversas áreas do conhecimento e formam a estrutura 

curricular do Curso. Consiste também num trabalho conjunto, tendo em vista a interação de 

disciplinas, seus conceitos e metodologias, com base na organização cooperativa do ensino e 

tendo como ponto referencial o núcleo temático de cada bloco de disciplinas. Para atingir esse 

objetivo, procura-se, na estrutura epistemológica de cada ementa, a operacionalização dos 

planos de ensino, de forma a possibilitar que os diferentes campos do saber se inter-

relacionem e se complementem dentro de um processo de intensa cooperação. 

A integralização curricular ocorre mediante atividades de ensino, pesquisa,  extensão e 

demais componentes curriculares (atividades complementares, estágio supervisionado/prática 

contábil e trabalho de curso) propostas e executadas durante o período acadêmico. Para 

complementar o conhecimento trabalhado em sala de aula e promover a interdisciplinaridade, 
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são desenvolvidas, ainda, outras atividades de extensão como: seminários, palestras, visitas 

técnicas e atividades de iniciação à pesquisa científica e de responsabilidade social. 

 

12.2 Estratégias de Flexibilização Curricular 

A flexibilização curricular no curso de Ciências Contábeis é propiciada com as 

matrículas por disciplinas ou módulos acadêmicos sem a adoção do pré-requisito, sendo 

observadas as disciplinas com continuidade de conteúdo da disciplina anterior. Ocorre 

também a flexibilização, com as atividades de extensão, as disciplinas optativas e as 

atividades complementares que atuam como elementos enriquecedores e diversificados que 

contribuem para definir o perfil profissional do acadêmico. 

 

12.3 Concepções de Ensinar e Aprender 

O contador se defronta com um mercado de trabalho caracterizado por rápidas 

transformações culturais, tecnológicas e sociais que exige mais do que uma profissão, mas 

uma capacidade de pensar, entender, inovar e construir seu próprio espaço no mundo 

profissional.  

Esse fato exige do curso de Ciências Contábeis uma organização e estrutura adequadas 

para proporcionar aos discentes a capacidade de aprender a aprender e, portanto, adota-se o 

entendimento de que o processo de ensinar não está ligado à transmissão de informações de 

dados, regras e procedimentos. Os docentes desenvolvem um processo interativo com os 

discentes com a finalidade de proporcionar uma maturidade psicológica, emocional, ética, 

científica e social capaz de desenvolver habilidades para relacionarem-se bem com o mundo 

profissional.  

A atitude do docente não é o de repassador de informações, por meio de aulas e 

discursos, onde o discente somente ouve, assiste às aulas e cumpre tarefas. Ao contrário, o 

discente é incentivado a acreditar que pode aprender, sendo responsável pelo próprio 

aprendizado, que pode construir e desenvolver condutas que o leve à produção de resultados 

eficazes ao lidar com seu ambiente de atuação profissional, tornando-se um ser ativo. 

Consoante a este princípio, Ulhôa (2008, p.2), afirma que o cidadão deste século não 

pode ter o mesmo perfil de habilidades do século passado nem ignorar o que se passa no 

mundo, por isso, ele precisa, antes de tudo, ser um cidadão crítico, ativo, pensante e que saiba 

agir. 
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Neste contexto, Freiberger e Berbel (2010) citam que é papel da escola desenvolver 

em seus estudantes competências e habilidades para uma sociedade cada vez mais complexa. 

Para isso, o estudante deve ser orientado a assumir uma postura mais participativa em sala de 

aula para, consequentemente, também agir assim na vida em sociedade (KOMATZU; 

ZANOLLI; LIMA; 1998). 

 

 

12.4 Transversalidade 

 

O ensino superior, no Brasil, sofre modificações constantes e a utilização de novos 

métodos de ensino-aprendizagem é de suma importância. Desse modo, a realidade 

educacional requer uma reflexão mais aprofundada sobre as relações entre cultura e educação 

com o intuito de oferecer uma formação mais humanitária, ou seja, uma educação que 

aproxime as várias áreas do conhecimento, oportunizando o diálogo entre disciplinas que 

tenha como base os problemas socioculturais que estão integrados em todo o contexto 

educacional. 

A proposta de currículos educacionais mais abertos e transdisciplinares, que 

direcionem o sentido global do ensino, de acordo com as várias áreas do saber, atendem a 

uma demanda atual no que concerne à transversalidade do ensino, em uma proposta que 

objetiva transformar o conhecimento fragmentado em um todo, uma vez que a essa educação 

fragmentada não se enquadra mais nas exigências que requer a realidade da sociedade atual.  

Sendo uma das funções do ensino superior a necessidade de produzir conhecimentos 

que permitam a compreensão ampla do ser humano e da vida em sociedade, faz-se necessário 

considerar “que a aptidão para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental 

humana, que precisa ser desenvolvida e não atrofiada” (MORIN, 2010, p. 16). 

Na atualidade, a transversalidade tornou-se um dos temas acentuados no universo 

educacional devido à necessidade do desenvolvimento de uma consciência mais ética, 

responsável e humanitária frente ao mundo globalizado, progressivamente mais dinâmico em 

que se vive.  Com a transversalidade, objetiva-se dar capacidade ao acadêmico para exercer a 

sua cidadania, interferindo na sociedade em que vive a partir do uso dos conhecimentos que 

está adquirindo, posto que o propósito da transversalidade no ensino é  levar o acadêmico ao 

conhecimento por meio de uma prática educativa que proporcione conhecimentos sobre a 

realidade e as questões da vida em suas constantes transformações,  aliando ao ensino da 

graduação temas contemporâneos e integradores.   
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Partindo deste pressuposto, a transversalidade trabalha o conjunto de conteúdos 

educacionais e eixos condutores comuns a todas as disciplinas, sob um ângulo transversal no 

currículo global da educação superior. Isto significa que são temas referentes à possibilidade 

de se estabelecer uma relação que vai além de apreender conhecimentos teóricos ao relacioná-

los com questões da realidade da vida. Dessa forma, há uma inegável necessidade de diálogo 

entre as diversas áreas do ensino, desde o ensino básico até o ensino superior, sobre temas 

transversais que preconizam valores ao exercício de uma cidadania plena, uma vez que a 

prática de uma didática de ensino transversal traz a exigência de uma contextualização global 

de conhecimentos.  

Logo, a proposta da transversalidade traz a necessidade de a faculdade refletir e atuar 

conscientemente na educação de valores e atitudes porque é por meio da transversalidade do 

ensino que efetiva um conhecimento mais completo, ético, solidário e humanitário. No caso 

da educação superior, os temas transversais são determinados por legislações específicas e se 

referem a: 

• Educação Ambiental (Lei federal 9.795/1999) 

• Direitos Humanos (Resolução CNE/CP 01/2012 e Parecer CNE/CP 8/2012) 

• Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro 

Brasileira (Parecer CNE/CP 3/2004 e Resolução CNE/CP 1/2004) 

• Outros temas de livre escolha da Instituição poderão ser incluídos. 

 

12.5 Metodologia para trabalhar a Transversalidade no Curso de Ciências Contábeis 

 

O currículo do curso de Ciências Contábeis do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior- IAESup - foi elaborado a partir de um conjunto de práticas que proporcionam 

possibilidades de criação, organização e ampliação de experiências de aprendizagem que 

promovem o desenvolvimento de competências e habilidades dos acadêmicos. Os temas 

transversais oportunizam este trabalho, pois a transversalidade possibilita estabelecer uma 

relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, o que significa aprender 

na realidade e da realidade.  

Assim sendo, os temas transversais constituem uma das metodologias para trabalhar os 

componentes curriculares e áreas de conhecimento em uma perspectiva integrada, que estão 

sempre em movimento, isto é, abordam questões que são de fundamental importância para a 

formação integral do acadêmico, em função de novas demandas e interesses sociais.  
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Partindo deste princípio, a transversalidade será trabalhada, na academia, buscando 

aliar os conhecimentos de referência disciplinar àqueles provenientes das culturas populares, 

que possibilitam o questionamento de valores subjacentes em cada um deles e a necessidade 

de revê-los, ao mesmo tempo em que permite deixar clara a lógica que preside cada uma 

dessas formas de conhecimento.  

Destarte, a metodologia que se aplicará, nas aulas do Curso de Ciências Contábeis, 

fará a interligação entre as disciplinas ensinadas e a prática vivenciada pelo corpo social, por 

meio da relação entre a metodologia de ensino e a experiência do conhecimento, cessando 

com “as cegueiras resultantes de conhecimentos parcelares e dispersos, específicos de uma 

visão unidimensional de todas as coisas” (MORIN, 2013, p. 185). 

 Além disso, no IAESup os temas transversais também  perpassam pelos cursos de 

forma institucional,  por meio de eventos comuns a todos os cursos  com seminários e o 

projeto de responsabilidade social denominado MICCAPHON). 

Durante o MICCAPHON são abordados os temas: Educação Ambiental – Lei n. 

9795/1999; Direitos Humanos – Resolução 01/2012 – CNE/ Lei n. 11645/2012; Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro Brasileira – Resolução 

CNE/CP- 01/2004 em atendimento à transversalidade proposta nos currículos educacionais, 

por meio de debates, seminários, mesas redondas, workshops e palestras.  

 

13. ARTICULAÇÕES ENTRE ENSINO, PESQUISA (SE HOUVER)  E 

EXTENSÃO 

Os objetivos, métodos e técnicas adotadas pelo corpo docente permitem a integração 

do ensino, da pesquisa e da extensão, princípios indissociáveis na vida acadêmica. A extensão 

tem a função de interligar a Instituição com a comunidade, mediante ação conjunta que 

permite o conhecimento das necessidades e dos interesses da comunidade, subsidiando o 

fortalecimento do ensino e desenvolvendo a formação de uma consciência social e cultural. 

No caso da pesquisa, esta é o instrumento pelo qual o docente e o discente têm a 

oportunidade de demonstrar a sua capacidade profissional e exercitar a criatividade para a 

solução de problemas ou a apresentação de inovações em produtos e serviços.  

No IAESup as atividades de pesquisa, após aprovação pelo Conselho Superior são 

realizadas sob a responsabilidade da coordenação do Núcleo de Pesquisa, enquanto que a 

extensão, da mesma forma, pela coordenação do Núcleo de Extensão.  
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13.1  Extensão 

 

O Núcleo de Extensão do IAESup é Institucional. 

As diretrizes do Núcleo de Extensão do IAESup estão agrupadas em três perspectivas 

às quais toda e qualquer ação de extensão deve ser orientada. Essas perspectivas representam 

a relação social de impacto, a interdisciplinaridade e a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão. As diretrizes são: 

) a relação social de impacto entre a Instituição e outros setores da sociedade 

deve ser, antes de tudo, transformadora e instrumento de mudança em busca da 

melhoria da qualidade de vida. A atuação haverá de ser deliberada, voltada 

para os interesses e as necessidades da maioria da população, aliada a 

movimentos sociais de superação de desigualdades e implementadora do 

desenvolvimento regional e de políticas públicas. Na relação com os outros 

setores da sociedade, a Instituição há de interagir com grupos sociais, bilateral, 

bidirecional, de mão-dupla e de troca dos saberes popular e acadêmico. 

) a interdisciplinaridade é caracterizada como a interação de modelos e conceitos 

complementares, de material analítico e de metodologias, buscando uma 

consistência teórica e operacional que estruture o trabalho dos atores do 

processo de extensão. Frente à complexidade e dimensão das questões a ser 

abordada, a interdisciplinaridade se impõe como diretriz básica desse processo. 

A prática dessa interdisciplinaridade e da interação com outros setores sociais 

conduz à interprofissionalidade, à interinstitucionalidade e ao desenvolvimento 

das relações interpessoais. Assim, a interação de modelos, conceitos, materiais 

e metodologias se constroem na interação e inter-relação de instituições, 

profissionais e pessoais. 

) a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, de houver, e extensão reafirma a 

extensão como processo acadêmico, pois, em princípio, nenhuma ação de 

extensão pode estar desvinculada do processo de formação e da geração de 

conhecimento. A participação do discente nas atividades de extensão será 

mandatária, parte essencial de sua formação técnica e cidadã. Da mesma 

forma, são indissociáveis da extensão a investigação e a difusão de novos 

conhecimentos e o avanço conceitual, cabendo, portanto, trabalhar a dimensão 

conceitual de indissociabilidade.  
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Em relação ao ensino, a extensão pode trazer uma rica experiência acumulada, que é 

representada pelo deslocamento do eixo pedagógico clássico docente/discente para o eixo 

discente/comunidade, com novo conceito de sala de aula; a atuação do docente como 

coparticipante, orientador e educador. 

13.1.1 Constituição do Núcleo de Extensão 

 

O Núcleo de Extensão é constituído pelo conjunto de docentes que compõe o corpo 

docente Institucional, bem como dos respectivos discentes. 

13.1.2  Coordenação do Núcleo de Extensão 

 

O núcleo é dirigido por um professor indicado pelo COSUP, ouvida a mantenedora, 

conforme regulamentação específica e que terá a função de Coordenador do Núcleo de 

Extensão: 

• Acompanhar e avaliar a execução do programa, projetos, atividades e eventos 

de extensão do IAESup; 

• Administrar o andamento dos processos referentes aos programas de extensão 

do IAESup; 

• Ampliar o intercâmbio entre o IAESup e a sociedade; 

• Elaborar relatório anual da Extensão do IAESup; 

• Atender à comunidade acadêmica e ao público, quanto às atividades de 

extensão do IAESup; 

• Auxiliar os docentes do IAESup a dirimir dúvidas sobre a elaboração de 

projetos de extensão; 

• Organizar os dados referentes aos projetos de extensão do IAESup; 

• Emitir declarações e certificados do programa de extensão; 

• Promover discussão interna para estabelecer a política e as metas anuais de 

extensão do IAESup. 

13.1.3  Atividades do Núcleo de Extensão 

 

O Núcleo de Extensão desempenha atividades como: 
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• supervisionar, coordenar e controlar as atividades de extensão sejam elas 

supervisionadas ou monitoradas, realizadas nas disciplinas especificas; 

• coordenar as atividades práticas e simuladas desenvolvidas pelos discentes, de 

projetos aprovados pelos Colegiados dos Cursos e COSUP; 

• coordenar as atividades de caráter profissionalizante; 

• coordenar as atividades externas, feiras e participações em eventos 

relacionados às práticas profissionalizantes; 

• realizar projetos de extensão, diretamente ou mediante convênio, envolvendo 

docentes e discentes, em atividades de prestação de serviços à comunidade; 

• promover e organizar palestras, encontros, seminários, eventos e cursos, em 

áreas de interesse do IAESup e da comunidade; 

• promover atividades de ação contínua e prestação de serviços entre 

comunidades e instituições de ensino, orientar e supervisionar os projetos de 

extensão ligados as disciplinas; 

• outras atividades, de acordo com o desenvolvimento e aprofundamento das 

atividades no Núcleo de Extensão. 

O Núcleo de Extensão, em harmonia com a Coordenação de Marketing e Relações 

Públicas (responsável também pelos assuntos estudantis) atua com atividades que se 

classificam em programas, projetos, cursos e eventos. Os programas de extensão representam 

o conjunto de atividades (projeto, curso, evento) de caráter orgânico-institucional, articuladas 

ao ensino e a pesquisa, e integradas às políticas institucionais direcionadas a questões 

relevantes da sociedade. Como exemplo, tem-se o MICCAPHON - Movimento e integração 

Científico Cultural – um projeto institucional, realizado anualmente, objetivando a integração 

da Instituição com a comunidade local, com outras instituições de ensino (fundamental, médio 

e superior), apresentação de resultados dos projetos de extensão, de responsabilidade social, 

além de  uma  variedade de outras atividades assistencialistas, de responsabilidade da IES. 

Por projeto de extensão é considerado o conjunto de ações contínuas de caráter 

educativo, cultural, artístico, científico e tecnológico realizado junto à comunidade, e sendo 

desenvolvidas de forma sistematizada e articulada ao ensino e a pesquisa, envolvendo 

docentes e discentes (bolsistas e voluntários, se houver) com prazo mínimo pré-estabelecido. 
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Os cursos de extensão são definidos como o conjunto de ações pedagógicas de caráter 

teórico e/ou prático, presencial ou à distância, planejado e organizado de maneira sistemática, 

objetivando a educação continuada por meio da socialização do conhecimento acadêmico, 

com carga horária definida e processo de avaliação formal. Os cursos de extensão poderão ser 

classificados como de iniciação, atualização, capacitação de caráter extensionista e 

aperfeiçoamento, e poderá ser ofertado de forma modular para diferentes turmas, com 

calendários prefixados. 

Eventos de extensão representam ações de interesse técnico, social, científico, 

esportivo e artístico. Enquadra nestas condições campanha de difusão cultural, campeonato, 

ciclo de estudos, circuito, colóquio, concerto, conclave, conferência, congresso, conselho, 

debate, encontro, espetáculo, exibição pública, exposição, feira, festival, fórum, jornada, 

lançamento de publicações e produtos, mesa redonda, mostra, olimpíada, palestra, recital, 

semana de estudos, seminário, simpósio, torneio, entre outras manifestações. 

 

13.1.4 Atividades de Extensão do Curso de Ciências Contábeis 

Em consonância com o seu Projeto Pedagógico, o curso de Ciências Contábeis promove 

atividades de extensão, buscando a integração dos discentes aos órgãos reguladores da 

profissão e a sociedade.  Nos últimos anos tem desenvolvido atividades diversas, conforme 

demonstrado no Quadro 3, a seguir especificado.  

 

Quadro 3 – Atividades de extensão desenvolvidas pelo curso de Ciências Contábeis dos últimos 3 

anos 

TIPO TEMA 

CARGA 

HORÁRIA 

(horas/aulas) 

SEMESTRE 

Simpósio 

17º Simpósio de Apresentação de Artigos 

Científicos do Curso de Ciências Contábeis 

do IAESup 

4 2015/1 

Congresso 7º CONACON – Congresso de Contabilidade  10 2015/1 

Simpósio 

18º Simpósio de Apresentação de Artigos 

Científicos do Curso de Ciências Contábeis 

do IAESup 

4 2015/2 
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Movimento de 

Integração 

Científica e 

Cultural 

(Miccaphon) 

Ação de interesse social, esportiva, artística, 

campanha de difusão cultural, campeonato, 

exposição, feira, torneio e outras 

manifestações. 

10 2015/2 

Congresso 8º CONACON – Congresso de Contabilidade  10 2016/1 

Simpósio 

19º Simpósio de Apresentação de Artigos 

Científicos do Curso de Ciências Contábeis 

do IAESup 

4 2016/1 

Movimento de 

Integração 

Científica e 

Cultural 

(Miccaphon) 

Ação de interesse social, esportiva, artística, 

campanha de difusão cultural, campeonato, 

exposição, feira, torneio e outras 

manifestações. 

10 2016/2 

Simpósio 

20º Simpósio de Apresentação de Artigos 

Científicos do Curso de Ciências Contábeis 

do IAESup 

4 2016/2 

Simpósio 

21º Simpósio de Apresentação de Artigos 

Científicos do Curso de Ciências Contábeis 

do IAESup 

4 2017/1 

Congresso 9º CONACON – Congresso de Contabilidade  10 2017/1 

      Curso Curso de Imposto de Renda  4 2017/1 

Movimento de 

Integração 

Científica e 

Cultural 

(Miccaphon) 

Ação de interesse social, esportiva, artística, 

campanha de difusão cultural, campeonato, 

exposição, feira, torneio e outras 

manifestações. 

10 2017/2 

Simpósio 

22º Simpósio de Apresentação de Artigos 

Científicos do Curso de Ciências Contábeis 

do IAESup 

4 2017/2 

Fonte: Coordenação do Curso de Ciências Contábeis do IAESup (2018) 
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14.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

A Resolução CNE/CES n.10/2004 define como atividades complementares os 

componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar. 

Também de acordo com a citada resolução, as atividades complementares representam a 

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

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade.  

O IAESup, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, observando as 

particularidades dos  cursos que oferece, regulamentou as atividades complementares, 

conforme descrito a seguir. 

 

14.1 Regulamento das Atividades Complementares 

 

Fixa normas para o funcionamento das atividades complementares no âmbito do 

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

TÍTULO I 

Dos objetivos 

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades 

Complementares como componente curricular dos Cursos de Graduação do Instituto 

Aphonsiano de Ensino Superior 

TÍTULO II 

Das Atividades Complementares 

Art. 2º - As Atividades Complementares, ou Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

devem ser cumpridas e desenvolvidas fora do horário regular das aulas. 

Parágrafo 1º - O cumprimento das Atividades Complementares é obrigatório, em função do 

Projeto Pedagógico de Curso, sem o qual, o acadêmico não terá direito ao diploma de 

conclusão, mesmo que tenha sido aprovado em todas as disciplinas da matriz curricular. 

Art. 3º - A carga horária das Atividades Complementares a ser cumprida entre o primeiro e o 

último semestre do curso de graduação do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior obedecem 
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à carga horária exigida em cada currículo, de acordo com as Diretrizes Curriculares, para a 

conclusão do respectivo curso. 

Art. 4º - Pretende-se com as Atividades Complementares: 

Parágrafo 1º - Tornar o curso de graduação dinâmico, amplo e diversificado. 

Parágrafo 2º - Estimular a capacidade criativa do aluno e sua co-responsabilidade no processo 

formativo. 

Parágrafo 3º - Enriquecer o currículo da autonomia intelectual e cidadania plena por meio da 

busca do conhecimento em suas múltiplas faces constitucional. 

Parágrafo 4º - Complementar a formação profissional e social. 

TÍTULO III 

Desempenho das Atividades 

Art. 5º - Consideram-se como efetivo desempenho das atividades complementares, as 

atividades que compreendem: participação em projetos de extensão, cursos, seminários, 

congressos, semanas acadêmicas, jornadas, simpósios, conferências, fóruns, módulos 

temáticos, atividades de iniciação científica, monitorias, disciplinas cursadas em outros cursos 

e não aproveitados no currículo novo (neste caso deve-se observar o percentual de 20%), 

produção intelectual e técnico científico, publicações em anais, revistas e jornais, entre outros, 

desde que mantenham relação com a área de conhecimento do curso. 

Parágrafo 1º - O total de horas atividades complementares, constantes de cada um dos 

documentos apresentados, não poderá ultrapassar 25% do total a ser cumprido pelo currículo 

do curso. 

Parágrafo Único – No caso do documento ultrapassar 25% do total de horas, aproveitar-se-á 

até este limite. 

TÍTULO IV 

Da Organização e Funcionamento 

Art. 6º - O acompanhamento e a convalidação das horas Atividades Complementares estão 

sob a responsabilidade da Coordenação de Curso. 

Art. 7º - A Coordenação de Curso é responsável por analisar, nos processos, a veracidade da 

documentação apresentada, emitindo seu parecer final sob a forma de: “CUMPRIU 

(realizado)” ou “NÃO CUMPRIU (não realizado)”. 
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Parágrafo Único – os casos omissos ou duvidosos serão submetidos à apreciação e decisão do 

Colegiado do Curso. 

TÍTULO V 

Do acadêmico 

Art. 8º - O acadêmico  deverá protocolar os documentos no Protocolo Geral do IAESup até a 

data de 30/05 e 30/10 do semestre letivo em que se dará sua integralização curricular. 

Parágrafo Único – A integralização das Atividades Complementares respeita os períodos em 

que o aluno estiver regularmente matriculado, excetuando-se os períodos de trancamento de 

matrícula, mesmo nos casos de transferência. 

Art. 9º - Os formulários necessários para a juntada e entrega dos documentos comprobatórios 

das horas Atividades Complementares deverão ser retirados no Protocolo Geral do IAESup. 

Art. 10º - O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua própria 

conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com as disciplinas curriculares. 

TÍTULO VI 

Do Controle Acadêmico 

Art. 11º – As Atividades Complementares deverão ter registro próprio na Secretaria Geral de 

Controle Acadêmico. 

TÍTULO VII 

Das Considerações Finais 

Art. 11º - Todos os casos omissos neste Regulamento deverão ser solucionados pelo Conselho 

Superior – CONSUP. 

Art. 12º - Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

 

 

14.2 Atividades Complementares do Curso 

 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais previstas na Resolução CNE/CES n. 

10, de 16 de dezembro de 2004, o curso de Ciências Contábeis do IAESup contempla as 

atividades complementares em sua estrutura curricular. 
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 Para o curso, as atividades complementares são representadas pelas ações 

desenvolvidas ao longo do período de integralização do curso e que propiciam ao aluno, o 

aproveitamento dos conhecimentos adquiridos, por meio de estudos e práticas que 

complementem o seu currículo. 

As atividades complementares visam a interação da teoria com a prática e o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao bom desempenho no exercício 

da profissão de contador, além de propiciar a contemporaneidade do currículo, com a inclusão 

de temas emergentes devido a constante evolução em todas as áreas do saber. 

A matriz curricular prevê o total (mínimo) de 120 horas atividades, ao longo do curso, 

mas o aluno tem liberdade para ultrapassar essa carga horária. As atividades complementares 

contempladas pelo curso de Ciências Contábeis e suas respectivas horas/atividades estão 

representadas no Quadro 4, a seguir.  

 

Quadro 4 – Atividades de complementares contempladas pelo curso de Ciências Contábeis 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES HORAS/ATIVIDADES 

Atividades de extensão diversas (organizadas ou não pelo próprio 

curso) 
30 

Cursos, seminários, encontros, congressos, semanas acadêmicas, 

treinamentos, jornadas, simpósios, conferências, fóruns, atividades 

artísticas e módulos temáticos. 

24 

 

Iniciação científica 

 

24 

Eventos Científicos. Participação e congressos, encontros, 

seminários, simpósios 

24 

 

Defesas de monografias do próprio de curso e de cursos de áreas 

afins (1 hora por defesa assistida) 
24 

Atividades de representação discente junto aos órgãos colegiados 

do IAESup  
24 

Movimento de Integração Científica e Cultural (Miccaphon) 24 

Fonte: Coordenação do Curso de Ciências Contábeis do IAESup (2010) – elaborado para o projeto. 
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15. ESTÁGIO CURRICULAR  SUPERVISIONADO / PRÁTICA 

CONTÁBIL 

 

De acordo com a Lei n. 11.788, de 25/09/2008, estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo do educando que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos.  

O estágio supervisionado do curso de Ciências Contábeis do Instituto Aphonsiano de 

Ensino Superior (denominado na matriz de “Prática Contábil”) é  realizado nos laboratórios 

de Informática por meio  de softwares específicos  e  objetiva promover a ligação entre a 

formação acadêmica dos discentes com a realidade a qual eles encontrarão ao ingressarem no 

mercado de trabalho. Tem caráter teórico e prático, objetivando proporcionar a vivência de 

situações concretas e diversificadas; promover a compreensão da atividade do contador e, 

principalmente, promover a unicidade da relação entre a teoria e a prática. 

Ocorre de forma obrigatória por meio das práticas curriculares, previstas na matriz 

curricular, ministradas no laboratório do curso, e trazem módulos que ensinam aos alunos, na 

prática, as atividades inerentes à abertura de uma sociedade, o desenvolvimento da 

escrituração fiscal e contábil, a aplicação das normas referentes aos recursos humanos, a 

elaboração das demonstrações financeiras e por último, a análise contábil e financeira da 

empresa acompanhando o processo tecnológico na área 

Caso o discente cumpra carga horária em estágios não previstos na matriz curricular, 

relacionados à prática dos conhecimentos contábeis obtidos durante as aulas, e que 

correspondam a atividades desempenhadas fora do ambiente escolar, em qualquer instituição 

regularmente estabelecida, poderá ter essa atividade acrescida em seu histórico escolar. Porém 

é necessária a comprovação por meio de relatórios devidamente assinados pelo supervisor 

responsável na empresa concedente, e aprovado pela Coordenação do Curso, conforme 

previsto na Lei n. 11.788, de 25/09/2008.  

O Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado para o curso de Ciências 

Contábeis do IAESup está transcrito a seguir: 
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15.1  Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado / Prática Contábil 

 

CAPITULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º – O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas 

com o Estágio Curricular Supervisionado do curso de Ciências Contábeis do Instituto 

Aphonsiano de Ensino Superior1 

CAPÍTULO II 

Do Conceito e Objetivos 

 

Art. 2° – Considera-se Estágio Curricular Supervisionado o ato educativo escolar 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam freqüentando regularmente o curso de Ciências Contábeis.  

Art. 3° – São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado: 

a) permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma melhor 

qualificação do futuro profissional; 

b) propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e experiências no campo 

profissional; 

c) subsidiar o colegiado do curso com informações que permitam adaptações e/ou 

reformulações curriculares, quando necessárias; 

d) contribuir com a formação acadêmico-profissional do estudante; 

e) fortalecer os espaços formativos; 

f) propiciar a práxis no processo de formação inicial; 

g) inserir o estudante na vida econômica, política e sociocultural. 

CAPÍTULO III 

Da Caracterização 

 

Art. 4° – O Estágio Curricular Supervisionado tem caráter curricular e se caracteriza nas 

modalidades: obrigatório e não obrigatório. 

 
1No Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior a expressão 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório corresponde, na matriz curricular, a Prática Contábil I e II 

previstas no 7° e 8° períodos. 
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§ 1º Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório é um componente curricular, de natureza 

obrigatória, previsto nas Diretrizes Curriculares dos Cursos que se configura em função das 

exigências decorrentes da própria natureza da habilitação ou qualificação profissional, 

planejado, executado e avaliado à luz do perfil profissional de conclusão do curso, definido 

como tal nos respectivos projetos pedagógicos. 

§ 2º Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório é constituído de atividade acadêmica 

opcional, de natureza prático-pedagógica, não prevista formalmente na estrutura curricular 

dos cursos; porém, compatível com as atividades acadêmicas do discente, em 

complementação ao ensino e à aprendizagem. 

Art. 5° – O Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Ciências Contábeis do IAESup 

tem caráter obrigatório uma vez que a Instituição fez opção de incluí-lo no currículo do seu 

curso. 

Parágrafo único – O Estágio de que trata este artigo deverá, preferencialmente, ser realizado 

na própria Instituição, em seus laboratórios, devidamente estruturados.  

Art. 6° – O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser ofertado também por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, bem como por profissionais liberais de nível superior em 

Ciências Contábeis, devidamente registrados no conselho de fiscalização profissional, ao 

estudante regularmente matriculado e com frequência efetiva no curso de Ciências Contábeis 

do IAESup, desde que seja submetido a aprovação da Coordenação do Curso, para fins de 

cumprir as determinação da legislação vigente com relação a: indicação de professor 

supervisor, documentação exigida, termo de compromisso, seguro obrigatório, entre outras 

exigências legais. 

Art. 7° – A duração do Estágio Curricular Supervisionado, se autorizado a sua realização fora 

da Instituição e com uma mesma parte concedente deverá estar de acordo com os prazos 

previstos em Lei, respeitando o previsto na matriz curricular do curso. 

 Parágrafo único – O Estagio Curricular Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis do 

IAESup, sendo realizado na própria Instituição tem sua duração prevista na matriz curricular 

do curso.  

Art. 8º – A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado não pode exceder a jornada de 

6 horas diárias, perfazendo 30 horas semanais, quando autorizado a sua realização fora da 

Instituição. 
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CAPÍTULO IV 

Da Natureza do Estágio 

Art. 9° – O Estágio Curricular Supervisionado é componente curricular acadêmico integrante 

do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis.  

Art. 10° – As atividades do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório são caracterizadas 

por: 

a) vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de experiências didático-

pedagógicas, técnico-científicas e de relacionamento humano; 

b) atividades de campo nas quais ocorrerão relações de ensino-aprendizagem estabelecidas 

entre professor orientador, profissional supervisor e o educando (se for o caso); 

c) inserção gradativa do educando no processo de profissionalização; 

d) estímulo no desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o objetivo de 

desenvolver o senso crítico e atitudes éticas; 

e) instrumento subsidiário à avaliação do curso e à reformulação de seu currículo; 

f) oportunidade de integrar plenamente os conhecimentos que beneficiarão a sociedade, de 

acordo com a realidade local, regional e nacional. 

CAPITULO V 

Do Campo do Estágio Curricular Supervisionado 

 

Art. 11° – Segundo a legislação vigente, são Campos de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório e Não Obrigatório: instituições, empresas públicas e privadas, comerciais e 

industriais, e profissionais liberais de nível superior registrados em seus respectivos conselhos 

de fiscalização profissional nas diversas atividades, áreas ou programas de ensino, pesquisa e 

extensão, que permitam uma complementação educacional compatível com as necessidades 

da formação. 

Parágrafo único: Os discentes do curso de Ciências Contábeis do IAESup deverão, 

preferencialmente, realizar o Estágio Curricular Supervisionado na própria Instituição, nos 

laboratórios que congregam as diversas atividades práticas. 

Art. 12° – Para realização do Estágio Curricular Supervisionado fora do espaço institucional 

será exigido da parte concedente que (Lei 11.788 de 25/09/2008): 

a) celebre Termo de Compromisso com o IAESup e o aluno estagiário; 
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b) possua infraestrutura material e recursos humanos com formação e experiência profissional 

nas áreas de conhecimento desenvolvidas no curso de Ciências Contábeis do IAESup; 

c) contrate, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 

compatível com valores de mercado;  

d) aceite a supervisão e a avaliação do Estágio, realizadas pelo professor orientador de estágio 

do IAESup; 

e) aceite a regulamentação que rege o Estágio Curricular Supervisionado do curso de Ciências 

Contábeis do IAESup e as previstas no Art. 9º da Lei 11.788, de 25/09/2008, referentes ao 

ensino superior. 

Art. 13° – O Estágio Curricular Supervisionado no IAESup deve ser precedido da celebração 

do um instrumento jurídico necessário, periodicamente revisado, onde estarão acordadas todas 

as condições de sua realização. O Estágio, quando realizado no próprio IAESup, fica 

desobrigado da celebração do Instrumento Jurídico, sendo substituído pelo Diário de 

Frequência.  

Art. 14° – Os campos de Estágio Curricular Supervisionado, quando realizado externo à IES 

devem estar diretamente relacionados com a atividade profissional pertinente ao curso de 

Ciências Contábeis do IAESup e devem ter como características a qualidade, a complexidade 

e a pluralidade de ações. 

§ 1º O Estágio Curricular Supervisionado deverá contemplar as seguintes áreas do 

conhecimento contábil: 

a) Contabilidade Geral; 

b) Teoria da Contabilidade; 

c) Contabilidade Financeira; 

d) Contabilidade Tributária; 

e) Contabilidade Gerencial; 

f) Auditoria e Perícia; 

g) Controladoria; 

h) Contabilidade de Custos; 

i) Sistemas Contábeis; 

j) Contabilidade Publica; 
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k) Contabilidade Aplicada: Atuária, Rural, Comercial, Industrial, entre outras. 

§ 2º O Estágio Curricular Supervisionado, quando ocorrer em local em que o aluno já execute 

atividades profissionais, seja como estagiário, empregado ou empresário, deverá ser feito em 

outro setor e com atividades diferentes das já desempenhadas. Mediante requerimento do 

aluno, junto a Coordenação do Curso, essa condição deverá ser constatada e documentada 

pelo professor orientador do estágio ou o próprio Coordenador, para seu deferimento. 

§ 3º Os alunos que comprovadamente já exercerem atividade em uma das áreas do 

conhecimento contábil poderão ter redução de carga horária do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório até o limite de 50% da carga horária total prevista no Projeto 

Pedagógico do curso, após análise e deferimento pela Coordenação do Curso. 

§ 4º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório/Prática Contábil ou Não Obrigatório, se 

realizado fora do espaço da Instituição, não poderá ocorrer em horário concomitante às 

atividades acadêmicas disciplinares. Na condição de estágio realizado no próprio IAESup terá 

seu horário definido pela Coordenação do Curso e Coordenação Pedagógica. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

Art. 15 – Para o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório/Prática 

Contábil, o professor orientador, juntamente com a Coordenação do Curso, deverá apresentar 

o planejamento e a programação das atividades. 

Art. 16 – O Plano de atividades do aluno estagiário, elaborado em conjunto pelo educando, 

pela concedente (se for o caso) e pela Instituição será incorporado ao processo do aluno e à 

medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do  estagiário, mediante relatórios, 

deverá ser reajustado. 

Art. 17 – Para realizar o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório/Prática Contábil, o 

discente deverá: 

a) ter cursado até o 6° período do curso; 

b) ter disponibilidade de horário; 

c) apresentar o projeto de estágio a Coordenação do Curso para aprovação se for realizado 

fora da Instituição. 
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Art. 18 – O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deverá ser realizado em períodos 

letivos normais. Apenas os casos de estágio fora da Instituição poderão ser realizados em 

períodos de férias. 

Art. 19 – O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório terá validade após o cumprimento 

ao que determina o Art. 7º da Lei 11.788 de 25/09/2008 e a esse Regulamento.  

§ 1º O Estágio Curricular Supervisionado fora da Instituição somente poderá ser iniciado após 

a Declaração de Aceitação de Estágio e a assinatura do Termo de Compromisso pela 

Instituição, concedente e o aluno estagiário e devidamente aprovado pela Coordenação do 

Curso. 

§ 2º O aluno estagiário deverá informar ao professor orientador, através de formulário 

próprio:  

a) dados da concedente: Nome da(s) Instituição(ões) e nome do profissional supervisor; área 

em que será realizado o Estágio com previsão da programação a ser cumprida; dados que 

permitem rápida localização para contato com a empresa; 

b) projeto a ser desenvolvido pelo aluno estagiário. 

Art. 20 – O Relatório de Estágio deverá ser entregue ao professor orientador, em duas vias, 

acompanhado de: 

a) declaração da concedente informando o número de horas de duração e o período da 

realização do Estágio; 

b) no caso de aluno empresário, além da declaração da organização, deverá também ser 

entregue cópia do contrato social ou estatuto, juntamente com a original para que o professor 

orientador possa autenticá-la. 

 

CAPÍTULO VII 

Da Supervisão do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório 

 

Art. 21 – A supervisão de Estágio Curricular Obrigatório caracteriza-se pela orientação, 

acompanhamento e avaliação das atividades previamente planejadas, realizadas pelo aluno 

estagiário no período do Estágio, pelo professor orientador responsável pelo Estágio e por um 

profissional supervisor, da instituição concedente do Estágio (se o estágio for realizado fora 

da Instituição). 
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Art. 22 – Quando se tratar de estágio fora da Instituição, deverá ter o acompanhamento do 

aluno estagiário, realizado pelo professor orientador de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório, através de supervisão presencial  ou não-presencial; ou seja, acompanhamento 

pelo professor orientador por meio de relatórios parciais e final podendo ser programadas 

visitas ao campo de Estágio e reuniões com o profissional supervisor e com o aluno estagiário 

se for necessário, ressaltando-se que a supervisão será não-presencial quando no campo de 

Estágio houver profissional qualificado responsável pela supervisão do aluno estagiário, em 

todas as etapas do Estágio, inclusive se o Estágio for realizado no período de férias 

acadêmicas. 

Art. 23 – Os casos excepcionais serão apreciados pela Coordenação e Colegiado do Curso de 

Ciências Contábeis. 

CAPÍTULO VIII 

Das Atribuições do Professor Orientador e do Profissional Supervisor de Estágio 

Curricular Supervisionado 

Art. 24 – É denominado professor orientador de Estágio o docente do IAESup responsável 

pelo desenvolvimento das atividades do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ao 

aluno estagiário, e profissional supervisor de Estágio aquele que acompanha as atividades do 

aluno estagiário no campo de Estágio quando se tratar de estágio fora da Instituição. 

Art. 25 – O professor orientador de Estágio do curso de Ciências Contábeis do IAESup será 

definido mediante conhecimentos relacionados a prática contábil. 

Parágrafo único: O professor orientador deve ter formação pertinente com o curso e titulação, 

no mínimo, de especialista; ser professor da disciplina vinculada ao Estágio e ter 

competências e habilidades voltadas para a prática profissional, que se comprovarão a partir 

de formação e/ou atuação ligadas ao Estágio. 

Art. 26 – Compete à Coordenação do Curso de Ciências Contábeis: 

a) acompanhar e propor modificações na Política e Regulamentação de Estágio Curricular 

Supervisionado do IAESup; 

b) supervisionar o cumprimento das normas estabelecidas; 

c) apoiar os professores orientadores de estágio; 
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d) promover reuniões, palestras, seminários e outras atividades com o objetivo de resolver 

possíveis problemas que surgirem ao longo do cumprimento das atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado; 

e) divulgar as experiências de Estágio Curricular Supervisionado junto às comunidades 

interna e externa através de publicações e eventos; 

f) manter atualizados os arquivos referentes ao Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

de Ciências Contábeis do IAESup junto à Secretaria. 

Art. 27 – Compete ao professor orientador de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório: 

a) planejar, acompanhar e avaliar as atividades de Estágio junto ao profissional supervisor e 

ao aluno estagiário quando este for realizado fora da Instituição; 

b) esclarecer ao aluno estagiário e ao profissional supervisor (se for o caso) o processo de 

avaliação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório; 

c) manter contato permanente com o profissional supervisor de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório; 

d) providenciar reforço teórico para os alunos estagiários, quando necessário; 

e) exigir do aluno estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, do 

Relatório das Atividades; 

f) receber e/ou arquivar, por ocasião do término das atividades do Estágio e desligamento do 

estagiário, o Termo de Realização do Estágio com indicação resumida das atividades 

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho; 

g) analisar a documentação comprobatória do aluno estagiário, referente ao cumprimento do 

Estágio Curricular Supervisionado; 

h) desenvolver outras atividades inerentes à função. 

Art. 28 – Compete ao profissional supervisor de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório na instituição concedente, quando o estágio for realizado fora da Instituição: 

a) participar da avaliação das atividades desenvolvidas pelo aluno estagiário; 

b) inserir o aluno estagiário no campo, orientá-lo e informá-lo quanto às normas da Instituição 

ou empresa; 

c) acompanhar e orientar o aluno estagiário durante a realização de suas atividades; 
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d) informar ao professor orientador sobre a necessidade de reforço teórico para elevar a 

qualidade do desempenho do aluno estagiário; 

e) responder formulários de avaliação de desempenho do aluno estagiário e encaminhá-los ao 

professor orientador; 

f) entregar, por ocasião do término das atividades do Estágio e desligamento do estagiário, o 

termo de realização do Estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 

períodos e da avaliação do desempenho ao professor orientador do Estágio. 

Art. 29 – São direitos e deveres do aluno estagiário: 

a) seguir as normas estabelecidas para o Estágio Curricular Supervisionado; 

b) conhecer o resultado de sua avaliação de desempenho; 

c) solicitar orientações do profissional supervisor (se for o caso) e do professor orientador de 

Estágio Curricular Supervisionado para sanar as dificuldades encontradas no desenvolvimento 

de suas atividades de Estágio; 

d) sugerir modificações na sistemática de Estágio com o objetivo de torná-lo mais produtivo; 

e) solicitar junto à Coordenação do Curso mudança de local de Estágio quando as normas 

estabelecidas e o planejamento do Estágio não estiverem sendo seguidos (se o estágio for 

realizado fora da Instituição); 

f) preencher os formulários de auto-avaliação e encaminhá-los ao professor orientador. 

CAPITULO IX 

Da avaliação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

Art. 30 – A avaliação do aluno estagiário será feita pelo professor orientador de Estágio, 

podendo contar com a colaboração do profissional supervisor (se for o caso). 

Parágrafo Único: A periodicidade da avaliação não poderá ser superior a seis meses. 

Art. 31 – Para obter aprovação no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório o aluno 

estagiário deve: 

a) cumprir 100% da carga horária prevista para Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório; 

b) apresentar resultado das atividades de Estágio por meio de relatórios parcial e final e o 

termo de realização do Estágio fornecido pela empresa concedente (se for o caso), bem como 
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os documentos comprobatórios de cumprimento da carga horária estabelecida na matriz 

curricular. 

c) obter nota mínima igual a 6,0 (seis); 

Parágrafo único: não existirá segunda chamada para Estágio. Caso o aluno estagiário obtenha 

nota inferior a 6,0 (seis) será considerado reprovado, devendo repetir o estágio. 

Art. 32 – O professor orientador de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deve 

realizar a avaliação tomando como base: 

a) o controle de frequência; 

b) autoavaliação do aluno estagiário; 

c) avaliação do Estágio realizada pelo profissional supervisor; se este for realizado fora da 

Instituição; 

d) resultado de atividades de Estágio por meio de relatórios parcial e final e outras 

informações elaboradas pelo aluno estagiário. 

CAPÍTULO X 

Das Disposições Finais 

 

Art. 33- O cumprimento das atividades do estágio fazem parte da integralização curricular do 

curso de Ciências Contábeis do IAESup. 

Art. 34 – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso, ouvido, quando necessário, o seu Colegiado, em última instância, o COSUP.  

Art. 35 – Este regulamento entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo Colegiado do 

curso de Ciências Contábeis. 

15.2 Anexos do Regulamento 

 

ANEXO I 

Roteiro do relatório final a ser apresentado pelo estagiário: 

I – Capa – modelo anexo 

II – Agradecimentos 

(Elemento opcional) 
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Folha distinta apresentando o título centralizado à margem superior, letra maiúscula, 

fonte tamanho 12 em negrito. O texto deve iniciar a 2 cm abaixo, fonte tamanho 12, Times 

New Roman. 

III – Sumário 

(Elemento obrigatório) 

Folha distinta apresentando o título centralizado à margem superior, letra maiúscula, 

fonte tamanho 12 em negrito. O texto deve iniciar a 2 cm abaixo, deverá apresentar e 

enumerar as divisões presentes no relatório, fonte tamanho 12 em negrito, Times New Roman. 

IV – Introdução 

(Elemento obrigatório) 

a) histórico da empresa onde se realizou o estagio, ramo de atividade, número de 

funcionários, faturamento, ambiente externo e interno, estrutura organizacional, suas 

atividades no mercado, dados quantitativos e qualitativos, etc. quando se tratar de estágio 

realizado fora da Instituição; 

b) a intenção do relatório, objetivo geral, objetivos específicos, avaliar e demonstrar as 

atividades exercidas pelo estagiário na empresa. 

Folha distinta apresentando o título centralizado à margem superior, letra maiúscula, 

fonte tamanho 12 em negrito. O texto deve iniciar a 2 cm abaixo, fonte tamanho 12, Times 

New Roman. 

V – Desenvolvimento 

(Elemento obrigatório) 

a) informações onde o estágio foi desenvolvido: empresa, setor, período de realização, 

total de horas, nome do supervisor (se for o caso), formação profissional, função; 

b) quais atividades foram desenvolvidas; 

c) quais experiências contábeis foram exigidas durante o período de estágio; 

d) fazer uma correlação entre as atividades desenvolvidas no estágio e a teoria 

contábil, identificando uma ou mais disciplinas que trataram do assunto e apresentando 

conteúdo teórico sobre, no mínimo, um tema da disciplina, cujos conhecimentos foram 

utilizados no estágio. 
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Folha distinta apresentando o título centralizado à margem superior, letra maiúscula, 

fonte tamanho 12 em negrito. O texto deve iniciar a 2 cm abaixo, fonte 12, Times New 

Roman. 

VI – Conclusão 

(Elemento obrigatório) 

Encerrar o relatório, apresentando comentários, críticas e sugestões. 

Folha distinta apresentando o título centralizado à margem superior, letra maiúscula, 

fonte tamanho 12 em negrito. O texto deve iniciar a 2 cm abaixo, fonte 12, Times New 

Roman. 

Observações: 

a) o Relatório de Estágio deverá ser assinado em todas as folhas pelo aluno estagiário, 

professor orientador e profissional supervisor (se for o caso); 

b) a elaboração do Relatório de Estágio deverá ser de acordo com as normas da ABNT 
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Anexo II 

AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

ALUNO ESTAGIÁRIO: ____________________________________________________ 

PERÍODO:      /     /          a     /     /  

LOCAL DO ESTÁGIO: (  ) IAESup 

                                       (  ) Outro local - ________________________________________ 

Conceitos: O (9,0 e 10,0); MB (8,0 a 8,9) B (7,1 a 7,9) 

R (6,1 a 6,9); D (Para qualquer nota igual ou  

Inferior a 6,0) 

CONCEITO 

ITENS A SEREM AVALIADOS O MB B R D 

01. Assiduidade      

02. Pontualidade      

03. Cordialidade no tratamento      

04. Liderança      

05. Postura e apresentação      

06. Respeito à hierarquia      

07. Responsabilidade no desempenho das tarefas      

08. Presteza na execução das tarefas      

09. Capacidade de percepção dos assuntos      

10. Capacidade de raciocínio      

11. Comunicação oral      

12. Comunicação escrita (redação)      

13. Organização e método de desempenho dos trabalhos      

14. Interesse e dedicação ao serviço      

15. Tendência a adaptação p/ a área contábil      

16. Conhecimentos gerais      

17. Conhecimentos específicos da atividade contábil      

18. Conhecimentos específicos da área que estagiou      

19. Evolução apresentada pelo estágio, considerando a 

sua situação no início e no término do mesmo. 

     

20. Outro(s): Quais? ___________________________      

 

___________________________________________________ 

Assinatura do aluno estagiário 
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Anexo III 

AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL SUPERVISOR E/OU PROFESSOR 

ORIENTADOR 

ESTAGIÁRIO: ___________________________________________________________ 

PERÍODO:     /     / 200...  a    /     / 200... 

LOCAL DO ESTÁGIO: __________________________________________________  

Conceitos: O (9,0 e 10,0); MB (8,0 a 8,9) B (7,1 a 7,9) 

                    R (6,1 a 6,9); D (Para qualquer nota   

igual ou  Inferior a 6,0) 

CONCEITO 

ITENS A SEREM AVALIADOS O MB B R D 

01. Assiduidade      

02. Pontualidade      

03. Cordialidade no tratamento      

04. Liderança      

05. Postura e apresentação      

06. Respeito à hierarquia      

07. Responsabilidade no desempenho das tarefas      

08. Presteza na execução das tarefas      

09. Capacidade de percepção dos assuntos      

10. Capacidade de raciocínio      

11. Comunicação oral      

12. Comunicação escrita (redação)      

13. Organização e método de desempenho dos 

trabalhos 

     

14. Interesse e dedicação ao serviço      

15. Tendência a adaptação para a área contábil      

16. Conhecimentos gerais      

17. Conhecimentos específicos da atividade contábil      

18. Conhecimentos específicos da área que estagiou      

19. Evolução apresentada pelo estágio, considerando a 

sua situação no início e no término do estágio 

     

20. Outro(s): Quais? __________________________      

______________________________________________ 

 Assinatura do Profissional Supervisor 

Anexo IV 
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RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade - GO 

Mês / ano 

 

 

 

Relatório Final de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, orientado pelo 

(a) professor (a)............................., do curso 

de Ciências Contábeis do Instituto 

Aphonsiano de Ensino Superior. 
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Anexo V 

FREQUÊNCIA DIÁRIA DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

(para estágio fora da Instituição) 

 

LOCAL DO ESTÁGIO: 

______________________________________________________________ 

ALUNO ESTAGIÁRIO: 

______________________________________________________________ 

PROFISSIONAL SUPERVISOR: 

______________________________________________________ 

 

CONTROLE DE SUPERVISÃO DE HORAS TRABALHADAS 

 

 

DATA 

 

ASSINATURA DO  

 

ESTAGIÁRIO 

 

HORÁRIO 

 

ASSINATURA 

DO 

SUPERVISOR 

ENTRADA SAÍDA 
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Anexo VI 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 (para estágios fora da Instituição) 

 

EMPRESA:  

ALUNO:  

SUPERVISOR:  

ATIVIDADES DATA 
CARGA 

HORÁRIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

TOTAL:   

 

Assinatura do aluno estagiário__________________________________________ 

Assinatura do profissional supervisor_____________________________________ 

Assinatura do professor orientador ______________________________________ 
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16. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

A estrutura curricular do curso de Ciências Contábeis prevê a elaboração e a defesa de 

um trabalho de conclusão do curso. A pretensão do curso com o desenvolvimento desse 

trabalho, pelos alunos, é estimular a pesquisa e a produção científica.  

O trabalho de conclusão de curso é obrigatório para todos os alunos regularmente 

matriculados no 8º semestre do curso de Ciências Contábeis e deverá ser elaborado, levando 

em consideração, na sua estrutura formal, os critérios técnicos sobre documentação e 

apresentação de trabalhos científicos definidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e, no seu conteúdo, a vinculação direta a uma das áreas de concentração do 

curso. 

As normas que regem o processo, da organização à avaliação final do trabalho de 

conclusão de curso, constam em regulamento específico, descrito a seguir. 

 

16.1 Regulamento do Trabalho de Conclusão De Curso 

 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Este regulamento dispõe sobre o trabalho de conclusão de curso com relação à 

orientação, acompanhamento, execução do trabalho e critério de avaliação. 

Parágrafo Único: A elaboração do TCC é obrigatória para todos os alunos regularmente 

matriculados no 8º semestre do curso de Ciências Contábeis do Instituto Aphonsiano de 

Ensino Superior – IAESup. 

CAPÍTULO II 

DO TRABALHO 

Art. 2º - São objetivos do trabalho de conclusão de curso: 

a) Proporcionar aos alunos a realização de revisão, sistematização e integração de conteúdos 

estudados durante o curso; 

b) Incentivar e possibilitar aos alunos a realização de pesquisas científicas, fundamentadas nas 

teorias e técnicas contábeis; 

c) Contribuir para o aperfeiçoamento técnico, acadêmico, profissional e cultural dos alunos; 



70 

 

Art. 3º - A elaboração do TCC deverá ocorrer ao longo do último semestre do curso, e será 

realizado de forma individual ou com até 4 (quatro) alunos por projeto. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DO TCC 

 

Art. 4º – O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de um professor 

do curso de Ciências Contábeis. 

Parágrafo 1º - Cabe a Coordenação do curso de Ciências Contábeis e seu colegiado, conforme 

linha de pesquisa, discutir a escolha do professor orientador, devendo, para esse efeito, 

realizar o convite/comunicação levando em consideração os prazos estabelecidos para a 

entrega do trabalho. 

Parágrafo 2º - Pode o aluno contar com a colaboração de um co-orientador, desde que obtenha 

a aprovação de seu professor orientador. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 5º - A orientação do TCC será exercida por um docente indicado pela Coordenação do 

curso de Ciências Contábeis, após ouvir o seu colegiado, a quem caberá: 

I – Ministrar as aulas de orientação consoante matriz curricular do curso; 

II – Acompanhar o desenvolvimento do TCC no decorrer aulas, orientando-os quanto a sua 

correta elaboração; 

III – Disponibilizar as orientações gerais dos TCCs e deste regulamento aos alunos; 

IV – Acompanhar todo o processo de realização dos TCCs, observando o cumprimento, por 

parte dos alunos, dos prazos estabelecidos e das atividades programadas; 

V – Organizar as Bancas Avaliadoras, que serão compostas por dois professores contadores, 

cuja atribuição é avaliar o TCC; 

VI – Proceder aos registros referentes aos TCCs e demais atividades deles decorrentes; 

VII – Divulgar os resultados obtidos pelos alunos nas etapas para elaboração do TCC, 

conforme calendário acadêmico do IAESup. 
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VIII – Encaminhar a Coordenação do curso de Ciências Contábeis quaisquer questões 

decorrentes do TCC que não estejam prevista neste Regulamento. 

CAPÍTULO V 

DO ALUNO 

 

Art. 6º – Definidas as orientações e apresentado o plano de ensino da atividade de TCC, 

caberá ao aluno dar início e concluir as atividades, sob o acompanhamento do professor 

orientador. 

Art. 7º – O aluno deve entregar a versão final do trabalho em data estabelecida pelo professor 

orientador, conforme calendário escolar. 

CAPITULO VI 

DA ELABORAÇÃO DO TCC 

Art. 8º – A elaboração do projeto do TCC constitui-se em tarefa de reflexão a respeito de uma 

área de Ciência Contábil, a partir da qual o aluno explicita um conjunto de ações a serem 

executadas, com vistas a atingir objetivos previamente definidos. 

Art. 9º – O TCC deverá ser elaborado de acordo com normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e conter os seguintes elementos: 

a) Tema; 

b) Delimitação; 

c) Definição do problema; 

d) Justificativa; 

e) Objetivo geral; 

f) Objetivos específicos; 

g) Fundamentação teórica; 

h) Metodologia; 

i) Referências. 

Parágrafo único - A estrutura do TCC deverá conter: capa, lombada, folha de rosto, folha de 

aprovação, resumo em língua vernácula, introdução, desenvolvimento e conclusão. 
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Art. 10 – Os alunos deverão entregar 02 (duas) cópias do TCC impressas e digitalizadas, no 

prazo definido pelo professor orientador, para que sejam encaminhadas aos professores 

revisores. 

Art. 11 – O conteúdo da versão final deverá refletir os resultados dos trabalhos realizados, dos 

conhecimentos do aluno acumulados durante a realização do curso de Ciências Contábeis e da 

aprendizagem decorrente do desenvolvimento do TCC. 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DO TCC 

Art. 12 – A versão final do trabalho será defendida pelo aluno perante uma comissão 

avaliadora composta pelo professor orientador que a preside e por outros dois membros, 

designados pela Coordenação do curso de Ciências Contábeis.  

Parágrafo 1º - Pode fazer parte da comissão avaliadora um membro escolhido entre os 

professores de outras instituições com interesse na área de abrangência da pesquisa, ou entre 

profissionais de nível superior que exerçam atividades afins com o tema do TCC. 

Parágrafo 2º - A comissão avaliadora somente pode executar seus trabalhos com três 

membros presentes. 

Art. 13 – O processo de avaliação do TCC será realizado da seguinte forma: Nota I - o 

professor orientador do TCC fará a avaliação referente à participação do aluno nas aulas, bem 

como no desenvolvimento de seu trabalho; e Nota II – composta pela média das avaliações 

dadas pelos professores avaliadores. 

Parágrafo 1º - Cada professor avaliador deverá apresentar seu parecer sobre o conteúdo 

teórico e prático do trabalho, acompanhando a respectiva nota, que comporá a avaliação final. 

Parágrafo 2º - A comissão avaliadora, por maioria, pode solicitar a reformulação do TCC em 

pontos específicos, obedecendo aos critérios de avaliação da Instituição. 

Art. 14 – O aluno poderá obter os seguintes resultados: aprovação para nota igual ou superior 

a 6,0; direito a reformulação para nota igual ou superior a cinco e inferior a 6,0 (nestas 

condições a aprovação ficará sujeita ao cumprimento das determinações da Banca 

Examinadora, sob a responsabilidade do orientador e com data determinada para devolutiva 

com as correções solicitadas pela banca examinadora); e reprovação, caso a nota seja inferior 

a 6,0.  
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Parágrafo 1º - Caso o aluno não consiga alcançar a pontuação necessária na disciplina, ficará 

impossibilitado de colar grau, devendo, por conseguinte, refazer sua matrícula na disciplina e 

cursá-la novamente em sua totalidade. 

Parágrafo 2º - A avaliação final, assinada por todos os membros da banca avaliadora deve ser 

registrada no livro de atas respectivo e, em caso de aprovação, na cópia do TCC que é 

destinada à biblioteca.  

CAPÍTULO VIII 

DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do curso de 

Ciências Contábeis. 

Art. 16 – Este regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior do 

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior – IAEsup. 

 

 

17. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O sistema de avaliação, no âmbito do planejamento educacional, tem uma dimensão 

específica importante. Ele busca determinar se o que está sendo feito durante o andamento de 

uma disciplina é coerente com os objetivos estabelecidos e se resultará no cumprimento destes 

objetivos. É por meio da avaliação que se verifica a presença ou ausência de pré-requisitos 

para novas aprendizagens, identificando dificuldades específicas e suas causas, verificando se 

os objetivos estabelecidos estão sendo atingidos, e fornecendo dados para aperfeiçoar o 

processo de aprendizagem, classificando os resultados alcançados pelos acadêmicos, de 

acordo com níveis de aproveitamento estabelecido. A avaliação é, portanto, uma 

realimentação para o processo de controle do curso. 

Neste sentido, o Instituto Aphonsiano de Ensino Superior - IAESup - fundamenta seu 

processo de avaliação do desempenho acadêmico na legislação específica da educação 

brasileira, em seu Regimento Interno, e nas posteriores alterações. Tal processo é descrito, 

sucintamente, a seguir: 

As avaliações da aprendizagem e do desempenho acadêmico são feitas por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento das atividades e dos conteúdos ministrados 

em cada uma delas. 
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A frequência às aulas e a participação nas demais atividades acadêmicas são direitos 

dos acadêmicos aos serviços educacionais prestados pela Instituição e são permitidas apenas 

aos estudantes regularmente matriculados, nos termos do contrato de prestação de serviços 

assinado entre as partes. 

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina o 

acadêmico que não tenha obtido frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas e demais atividades programadas, após as avaliações regulares denominadas N1 e N2. 

O aproveitamento acadêmico é avaliado por meio do acompanhamento contínuo do 

estudante e dos resultados por ele obtidos nas provas escritas ou nos trabalhos de avaliação de 

conhecimento, nos exercícios de classe ou domiciliares, nas outras atividades escolares e 

provas parciais (N1 e N2). 

Incumbe ao professor da disciplina ou ao coordenador do curso, quando for o caso, 

elaborar os exercícios acadêmicos sob forma de provas de avaliação e demais trabalhos, bem 

como julgar e registrar os resultados. 

As atividades e outras formas de verificação do aprendizado, previstas no plano de 

ensino da disciplina, sob forma de avaliação, visam à aferição do aproveitamento acadêmico 

do estudante. 

A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau numérico 

de ZERO a DEZ. 

Haverá durante cada semestre letivo, 02 (duas) avaliações oficiais, para verificação do 

aprendizado em cada disciplina, aplicada ao longo do período letivo, de acordo com o 

Calendário Acadêmico, com peso de 80%. 

No primeiro e segundo bimestres de cada semestre letivo, o resultado das avaliações 

oficiais escritas (N1 e N2) deverão ser disponibilizadas no sistema acadêmico, no prazo de 

cinco dias úteis posteriores à data fixada no calendário acadêmico como data da prova.  

Após a aplicação das provas, o prazo para devolução das mesmas aos estudantes fica a 

critério do professor, entendido, porém, que deve anteceder à divulgação oficial dos 

resultados feita pela Instituição. 

Atendida a exigência do mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às 

aulas e demais atividades programadas, o aluno é considerado aprovado na disciplina, no 

período letivo, quando obtiver média final (N1 + N2) /2 igual ou superior a 6,0 (seis inteiros). 

A média final do semestre será obtida por meio da média aritmética da das médias das 

avaliações parciais oficiais (N1 + N2) /2, sendo a sua composição com peso de 80%, 

realizadas nas várias etapas do período letivo e as demais atividades avaliativas, com peso de 
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20%, como trabalhos escritos, orais, seminários e outros instrumentos de avaliação adotados 

pelo professor da disciplina e explicitados no respectivo Plano de Ensino.  

18. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 

 

18.1 Matriz Curricular 

 

O colegiado do curso de Ciências Contábeis, depois de diversas análises e discussões 

percebeu a necessidade de uma nova matriz curricular para a adequação completa do curso às 

expectativas do mercado de trabalho do contador, no Brasil e no mundo. Desta forma, 

aprovou, uma nova matriz curricular que entrou em vigor a partir de janeiro de 2020 

apresentada no Quadro 5 , a seguir: 

 

 

Quadro 5 – Matriz Curricular do Curso de Ciências Contábeis – vigente a partir de 

2020 

 

Período / Disciplina 

 

Código C. H. Semestral 

1º PERIODO 

Português Instrumental 03 72 

Fundamentos   de Administração 03 72 

Fundamentos da Economia I 03 72 

Contabilidade  Geral 03 72 

Matemática Aplicada 03 72 

Total 360 

2º PERIODO 

Teoria Geral da Administração 03 72 

Contabilidade Empresarial 03 72 

Sociologia, Antropologia e Relações Étnico Raciais 02 36 

Psicologia Aplicada as Organizações 03 72 

Metodologia de Pesquisa 02 36 

Estatística Aplicada 03 72 

Total 360 
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3º PERIODO 

Matemática Financeira 03 72 

Introdução ao Direito 03 72 

Organização, Sistema e Métodos 03 72 

Contabilidade de Custos 03 72 

Fundamentos de Economia II 03 72 

Total 360 

4º PERIODO 

Gestão de Pessoas I 03 72 

Administração de Materiais 03 72 

Análise das Demonstrações Financeiras 03 72 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 02 36 

Legislação Tributária 02 36 

Sistema de Informação Gerencial (SIG) 02 36 

Filosofia e ética profissional 02 36 

Total 360 

5º PERIODO 

 Contabilidade Comercial  03 72 

Contabilidade Tributária e Fiscal 03 72 

 Direito empresarial e societário 03 72 

Contabilidade Intermediária  03 72 

Análise de Custo  03 36 

Técnicas Comerciais 03 36 

Total 360 

6º PERIODO 

Contabilidade do Agronegócio 02 36 

Gerência de Impostos 02 36 

Contabilidade Pública e Orçamento 03 72 

Contabilidade Industrial 03 72 

Analise das Demonstrações Contábeis II 03 72 

Teoria da Contabilidade 03 72 

Optativa 03 36 

Total 360 
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7º PERIODO 

Contabilidade no Contexto Internacional 02 36 

Auditoria I 03 72 

Contabilidade Gerencial 03 72 

Contabilidade Avançada I 03 72 

Prática Contábil I 03 72 

Ética Contábil 02 36 

Total 360 

8º PERIODO 

Controladoria 03 72 

Pericia Contábil 03 72 

Auditoria II 02 36 

Prática Contábil II 02 72 

Contabilidade Avançada II 02 36 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 03 72 

Total 360 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Sistema de Informações Contábil 176 36 

Tópicos Contemp. de Contabilidade 208 36 

Técnica de Pesq. em Contabilidade 226 36 

Língua Brasileira de Sinais -  Libras  36 

Contabilidade Ambiental e Social 394 36 

Redação Aplicada 202 36 

 

Total da Carga Horária da Prática Contábil 144 horas 

Atividades Complementares 120 horas 

Estágio Supervisionado 160 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 72 horas 

TOTAL 3.000 horas 

Fonte: Coordenação do Curso de Ciências Contábeis (2020) 
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18.2 Dimensionamento da Carga Horária das Áreas e Atividades 

Nas matrizes curriculares (em extinção e na que entrou em vigor a partir de janeiro de 

2009), as disciplinas estão distribuídas com carga horária total de 360 horas por semestre, 

totalizando 2.880 horas ao final do curso. Ao longo dos quatro anos de curso deverão ser 

cumpridas atividades extracurriculares com carga horária  mínima de 120 horas. Assim, ao 

final do curso, são totalizadas 3.000 horas. 

A disciplina Libras foi incluída na Matriz Curricular, como optativa, em cumprimento 

a legislação vigente. 
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18.3 Ementas e Bibliografias 

As disciplinas que compõem a matriz curricular, suas ementas e bibliografias estão 

relacionadas a seguir. 

Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Português Instrumental 

Período:  1º Período Carga horária: 72  

Ementa 

 

 Análise das condições de produção de texto referencial. Planejamento e produção de textos 

referenciais com base em parâmetros da linguagem técnico-científica. Prática de elaboração 

de resumos, esquemas e resenhas. Leitura, interpretação e reelaboração de textos de livros. 

Sintaxe: concordância nominal e verbal. Redação técnica oficial e comercial  
Objetivos 

  

Propiciar ao aluno a dinamização da leitura em diferentes esferas sócio-culturais da sociedade 

brasileira. Iniciar o aluno na investigação e elaboração do trabalho científico da Universidade.  
Referências Básicas 

  

ANDRADE, Maria Margarida; HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa. Noções Básicas 

para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

MANDRYK, David,1948- . Língua portuguesa: prática de redação para estudantes 

universitários. 10.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 352 p. ISBN 85-326-0263-0 . 

 

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. Para cursos de Contabilidade, Economia e 

Administração. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

  
Referências Complementares 

 

ANDRADE, Maria Margarida. Comunicação em língua portuguesa. São Paulo: Atlas, 2009.  

BEZERRA, Rodrigo. Nova Gramática da Língua portuguesa para concursos. 8. ed. Rio de 

Janeior, Metódo, 2017. 

 

CAMPEDELLI, Samira Youssef e Souza, Jésus Barbosa . Gramática do texto: texto da 

gramática. São Paulo: Saraiva, 2018. 478 p. il. MEDEIROS, João Bosco,1954-. Redação 

empresarial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 212 p.  

 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2018. 

   
 

 

 

 



80 

 

Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Fundamentos de Administração 

Período: 1 º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

História da Administração como ciência. Abordagens: clássica, humanista e organizacional. 

Importância da Administração. Perfil e papel do administrador. Novas configurações 

organizacionais. Organização. Planejamento. Direção: Comunicação, tomada de decisão, 

poder e autoridade. Controle e coordenação. As funções administrativas frente as novas 

tendências. Processo empresarial. Administração por objetivos. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar o conhecimento teórico, capacitando a compreensão da formação e evolução ao 

estado atual da ciência administrativa e, através do estudo de casos, estimular a habilidade 

profissional para a resolução de problemas empresariais. 

  
Referências Básicas 

  

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana 

revolução digital. São Paulo: Atlas, 2006.  

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria geral da administração: uma abordagem 

prática. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

LACOMBE, Francisco. Teoria geral da administração: gerenciando organizações. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

  
Referências Complementares 

  

BERNARDES, Cyro. Teoria Geral da Administração. 2a. Ed. Atlas: São Paulo, 2002.  

 

BERNARDES, Cyro; Marcondes, Reynaldo C. Teoria Geral da Administração. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

 

FAYOL, Henri. Administração Industrial e Geral. 10a ed. Altas: São Paulo, 1990. 

 

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria geral da administração. Compacta. São 

Paulo; Altas, 2009.  

 

RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da Administração. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Fundamentos da Economia I 

Período:  1º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Introdução geral à economia. Estudo dos problemas econômicos. Estudo do sistema 

econômico. Conceitos e cálculos dos principais agregados. Equilíbrio e flutuações da 

produção, da renda e do emprego. Desenvolvimento econômico internacional. Conceitos 

elementares de economia: objetivos da ciência econômica, problemas econômicos básicos. 

Organização econômica.  
Objetivos 

  

Produzir a visão econômica geral necessária ao entendimento das disfunções financeiras e 

econômicas nas organizações.  
Referências Básicas 

  

ROSSETI, José Paschoal. Introdução a economia. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

VASCONCELLOS, Fundamentos de economia. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

TROSTER, Roberto Luis,1950-. Introdução à economia. ed. rev. atual. São Paulo: Makron 

Books, 2002. 404 p 

  
Referências Complementares 

  

CANO, Wilson,1937-. Introdução à economia: uma abordagem crítica. 1.ed. São Paulo: 

UNESP, 2008. 265 p. 

 

COELHO, Francisco da Silva. Celso Furtado e formação econômica do brasil. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

GREMAUD, Amaury Patrick. Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 

2006. 

 

SIMONSEN, Mario Henrique. Macroeconomia. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Geral 

Período: 1 º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Cenários, princípios postulados e convenções contábeis. Relatórios contábeis como 

obrigações e auxílio à gerência. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar ao discente a compreensão da importância da ciência contábil na gestão 

empresarial, no estudo dos princípios, estrutura, organização e aplicabilidade, com base na 

abordagem sistematizada. 

  
Referências Básicas 

  

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Introdução a teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não contadores. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2009. 

  
Referências Complementares 

  

Equipe de Professoes da USP. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. Exercícios. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral Facilitada . São Paulo: Método, 2017. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

QUINTANA, Alexandre Costa. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Matemática Aplicada 

Período:  1º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

O estudo da matemática, sua necessidade no ensino superior e o desenvolvimento do 

conteúdo voltado para as necessidades e do dia a dia das empresas. Números reais. Funções. 

Limite e Continuidade. Derivada. Aplicações da Derivada; Números Reais: conjuntos 

numéricos. Valor absoluto. Intervalos; Funções pares e ímpares. Funções periódicas. Funções 

elementares: constante, modulo, quadrática, polinomial, racional, exponencial, logarítmica e 

trigonométricas inversa. 

  
Objetivos 

  

Produção do ferramental matemático necessário para que o discente possa enveredar pelas 

trilhas da Estatística, da Economia e da computação. 

  
Referências Básicas 

  

CRESPO, Antonio Arnot. Matemática financeira fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

MORETTIN, Pedro A., 1942-. Cálculo: Samuel Hazzan ; Wilton O. Bussab.. 1. ed. São Paul: 

Atlas, 2004. 

 

MEDEIROS, Sebastião et al. Matemática para Cursos de Economia, Administração e 

Ciências Contábeis. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2010. 

  
Referências Complementares 

  

GUIDOZI, Hmailton Luiz. Matématica para Administração. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

 

LEITHOLD, Louis. Matemática Aplicada à Economia e Administração. São Paulo: Harbra, 

1998. 

 

MEDEIROS, Sebastião. Et al. Matemática para Cursos de Economia, Administração e 

Ciências Contábeis. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

MORETTIN, Pedro Alberto. Cálculo: funções de uma e varias variáveis. São Paulo: Saraiva, 

2003. 

 

FLEMMING, Diva Marilia e Gonçalves, Mirian Buss. . Calculo A: funções, limite, derivação, 

integração. 5.ed. rev.amp. São Paulo: Makron Book, 2018. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Teoria Geral da Administração 

Período:  2º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Promover o conhecimento amplo sobre a evolução das teorias administrativas e a influência 

das demais ciências, estimulando a comparação e análise crítica das escolas abordadas. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar o conhecimento teórico, capacitando a compreensão da formação e evolução ao 

estado atual da ciência administrativa e, através do estudo de casos, estimular a habilidade 

profissional para a resolução de problemas empresariais. 

  
Referências Básicas 

  

BERNARDES, Cyro. Teoria geral da administração: gerenciando organizações. 3. ed. rev. 

amp. São Paulo: Saraiva, 2018. 268. 

 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana 

revolução digital. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria geral da administração: uma abordagem 

prática. São Paulo: Atlas, 2008. 

  
Referências Complementares 

  

MOTTA, Fernando C. Prestes, (Fernando Claudio Prestes),1945-. Teoria geral da 

administração: uma introdução. 22. ed. ampliada. São Paulo: Pioneira, 2002. 230 p.. 

  

BERNARDES, Cyro; Marcondes, Reynaldo C. Teoria Geral da Administração. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração, vol 1. Rio de Janeiro: Campus, 

2001. 

 

KWASNICKA, Eunice Lacava. Teoria geral da administração: uma sintese. São Paulo: Atlas, 

2008. 183  

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de . Administração de Processos -conceitos, 

metodologias práticas 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2013. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Empresarial 

Período: 2 º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Demonstrações financeiras: analise, consolidação e tomada de decisão. A prática contábil e 

seus efeitos para as organizações. O ciclo contábil na tomada de decisão. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar ao discente a compreensão da importância da ciência contábil na gestão 

empresarial, no estudo dos princípios, estrutura, organização e aplicabilidade, com base na 

abordagem sistematizada. 

  
Referências Básicas 

  

MARION, José Carlos,1949- . Contabilidade empresarial. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 502 

p. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade comercial. São Paulo: Atlas, 2015 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. São Paulo: Saraiva, 2010. 

  
Referências Complementares 

  

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MORANTE, Antônio Salvador. Análise das demonstrações financeiras. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Análise das Demonstrações Financeiras 3ªEdição. São Paulo: 

Cengage, 2015. 

 

SILVA, Nelson Peres da. Análise e Estruturas de Sistemas de Informação 2ª edição, 2017. 

 

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanços 7ª edição . São Paulo: Atlas, 

2017. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Sociologia, Antropologia e Relações Étnico-Raciais 

Período:  2º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Estudo das teorias sociológicas explicativas da estrutura e da mudança social e suas 

implicações sobre as organizações, especialmente as implicações da divisão do trabalho, da 

tecnologia e da automação sobre as relações de trabalho. 

  
Objetivos 

  

Propiciar ao acadêmico o conhecimento e compreensão do contexto administrativo das 

organizações dentro do contexto social. 

  
Referências Básicas 

  

CASTRO, Celso Antônio Pinheiro. Sociologia aplicada a administração. São Paulo: Atlas, 

2003. 

 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2. ed. São 

Paulo: Moderna, 2012. 352 p. 

 

LUCKMANN, Thomas. Construção social da realidade. 26.ed. Petrópolis: Vozes, 2006 

  
Referências Complementares 

  

DEMO, Pedro. Introdução a sociologia. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

SANTOS, Vânia Martins. Sociologia da administração. Rio de Janeiro: Ltc, 2009.. 

 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

NOVA, Sebastião Vila. Introdução a sociologia. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

WEBER, Max. Ética protestante e o espírito capitalista. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Psicologia Aplicada as organizações 

Período:  2º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Noções gerais e conceitos de psicologia. Abordagem sobre a contribuição da psicologia no 

relacionamento homem-organização. 

  
Objetivos 

  

Capacitar para a compreensão do comportamento humano e sua relação com a organização. 

  
Referências Básicas 

  

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada a administração de empresas. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

 

BOCK, Ana Merces Bahia. Uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

 

MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

368 p. 

  
Referências Complementares 

  

LUBART, Todd. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Artmed, 2007. 191 p. 

 

FREINET, Celestin, 1896-1966. Pedagogia do bom senso. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 153 p. 

 

CHANLAT, Jean-François,1950- e Torres, Ofelia de Lanna Sette. . O individuo na 

organização: organização da edição brasilei. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 205 p. 

 

HELOANI, Roberto. Organização do trabalho e administração: uma visão multidisciplinar. 4. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

VECCHIO, Robert P. Comportamento organizacional. São Paulo: Cengage, 2008. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Metodologia de Pesquisa 

Período:  2º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Discussão das principais tendências da reflexão teórica das metodologias e técnicas da 

pesquisa científica na administração, fornecendo o embasamento para preparação de 

monografia e teses. 

  
Objetivos 

  

Capacitar o acadêmico para o planejamento e a execução da pesquisa científica, 

proporcionando a elaboração de projetos e relatórios partindo de informação teórica 

fundamentada na exigência de permanente inovação. 

  
Referências Básicas 

  

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução a metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2016 

  
Referências Complementares 

  

CERVO, Amado Luiz e Bervian, Pedro Alcino. . Metodologia cientifica. 5.ed. rev.atual. São 

Paulo: Prentice Hall, 2020 242 p  

 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MARTINS, Gilberto de Andrade ;Theóphilo, Carlos Renato. Metodologia da investigação 

científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2016.  

 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia cientifica: guia para eficiencia nos estudos. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 181 p. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Estatística Aplicada 

Período:  2º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Conceitos preliminares: Estatística; população; amostra; estatística indutiva e dedutiva. 

Tabelas e gráficos. Distribuição de frequência. Medidas de dispersão. Probabilidades. 

Distribuição de probabilidade: normal; binomial; e de Poison. Teorias de amostragem. 

Interferência estatística: Teste de hipóteses. Análise da variância. Teoria da correlação e da 

regressão. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar ao discente esmerar-se na aplicabilidade de ferramentas estatísticas essenciais à 

fundamentação de projetos, com vistas a melhor viabilizar o processo decisório nas 

organizações. 

  
Referências Básicas 

  

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil, São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

LEVIN, Jack. Estatística aplicada a Ciências Humanas. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1987. 392 p 

 

STEVENSON, William J. . Estatística aplicada a administração. 1.ed. São Paulo: Harbra,. 495 

p 

  
Referências Complementares 

  

HOFFMANN, Rodolfo,1942-. Estatística para economistas. 3 . ed.- rev. ampl. São Paulo: 

Pioneira Thomson, 2001. 430 p. 

 

MONTEIRO FILHO, Gercino. Estatística prática para administração e contábeis. 1.ed. New 

York: Cambridge, 2012. 

 

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 221 p. 

 

SILVA, Sebastião Medeiros da,1938-. . Estatística: para os cursos de economia, 

administração, ciências contábeis. 3. ed. 1. v. São Paulo: Atlas, 2009. 188 p. 

 

TOLEDO, Geraldo Luciano e Ovalle, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1985. 464 p 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Matemática Financeira 

Período:  3º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Juros simples e compostos. Descontos. Capitalização e depreciação. Valor presente. Valor 

futuro e taxa interna de retorno. Remuneração de capital: tempo e risco. 

  
Objetivos 

  

Habilitar o discente ao calculo de Juros Simples e compostos, além da adequada análise de 

valores presentes e futuros, capazes de fundamentar decisões financeiras. 

  
Referências Básicas 

  

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

CRESPO, AntonioArnot. Matemática financeira fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

SILVA, André Luiz Carvalho. Matemática financeira aplicada. São Paulo: Atlas, 2010. 

  
Referências Complementares 

  

ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. Matemática financeira: uso das minicalculadoras HP-12C e 

HP-19BII : mais de 500 exercícios propostos e resolvidos. São Paulo: Atlas, 1993. 326 p. 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 8.ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 445 p. 

 

SAMANEZ, Carlos Patricio,1956-. Matemática financeira: aplicações a analise de 

investimentos. 3.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2012. 217 p. 

 

SOBRINHO, José Dutra Vieira. Matemática Financeira 8ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

PUCCINI, Abelardo de Lima,1942- . Matemática financeira: objetiva e aplicada. 6.ed. São 

Paul: Atlas, 2003. 308 p. 

  
 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Introdução ao Direito 

Período:  3º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Inserção aos conhecimentos gerais de ramos do Direito Publico e Privado e legislação 

complementar, analisadas sob o enfoque e aplicação da prática administrativa empresarial. 

Teoria geral da empresa e o estabelecimento econômico; Registro de Empresas. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar os conhecimentos básicos das diversas vertentes das ciências jurídicas, 

fundamentais ao desempenho da profissão do administrador. 

  
Referências Básicas 

  

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito 40ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017.  

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho 34ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Instrodução ao estudo do dieito. São Paulo : Atlas,2018 

  
Referências Complementares 

  

DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado 15ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

FERRAZ JÚNIOR,Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 10. Ed. São Paulo: Altas, 2018. 

 

POLETTI, Ronaldo. Introdução ao direito. 3.ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2018. 326 p. 

 

VENOSA, Silvio a de Salvo. Direito civil: parte geral. Vol 1. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

WOLKMER, Antonio Carlos. História do direito no Brasil. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Organização, Sistemas e Métodos 

Período:  3º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Análise de estrutura organizacional. Análise administrativa. Estudo de métodos 

organizacionais. Estudos de métodos de trabalho: amostragem; fluxos; tempos e movimentos. 

Conceito de O & M. Racionalização: Eficiência; eficácia; e efetividade. Produtividade. A 

Organização como sistema. Organização: critérios de departamentalização; Arranjo físico. 

Automação: arranjo físico. Manuais. Formulários. 

  
Objetivos 

  

Habilitar o discente para a utilização de modernas técnicas de pesquisa e de análise ambiental, 

preparando-o para a estrutura e a organização empresarial. 

  
Referências Básicas 

  

ARAUJO, Luis César Gonçalves de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de 

gestão organizacional. Vol 1. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, métodos & processos: administrado por meio de processos de 

negócios. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração de processos: conceitos, 

metodologia, práticas. São Paulo: Atlas, 2009. 

  
Referências Complementares 

  

ANGELOMI, Marta Terezinha. Organização do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

ARAUJO, Luís César Gonçalves de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de 

gestão organizacional. Vol. 2 são Paulo: Atlas, 2007. 

 

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

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização & métodos: estudo integrado das novas tecnologias da 

informação. 3. Ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: atlas, 2002. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração de processos: conceitos, 

metodologia, práticas. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade de Custos 

Período:  3º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Contabilidade de Custos: conceito, origem, evolução, objetivos. Princípios e conceitos 

contábeis aplicados à Contabilidade de Custos. Custos Diretos: Material direto, métodos de 

avaliação de estoques. Custos Indiretos: rateio dos custos indiretos de fabricação, 

Departamentalização, centro de custos e predeterminação dos custos indiretos de fabricação. 

Apuração dos Custos dos Produtos Vendidos. Sistema de Acumulação de Custos. Métodos de 

custeio: abordagem inicial. Escrituração dos custos. 

  
Objetivos 

  

Possibilitar aos discentes o estudo da contabilidade de custos como um centro processador de 

dados e preparador de informações gerenciais para os diferentes níveis de decisão, controle e 

planejamento, ou seja, para o gerenciamento estratégico de custos nas organizações 

empresariais. 

  
Referências Básicas 

  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

SILVA, Raimundo Nonato Sousa; LINS, Luiz dos Santos. Gestão de Custos. 1.ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

OLIVEIRA, Luiz Martins de e Perez Jr., José Hernandez. Contabilidade de custos para não 

contadores. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

  
Referências Complementares 

  

BORNIA, Antonio Cezar. Análise Gerencial de Custos. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

CARL S. Warren; James M. Reeve; Jonathan E. Duchac; Clóvis Luís Pavodeze. Fundamentos 

de Contabilidade Aplicações. São Paulo: Cengage, 2018. 

 

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

Atlas, 2010. 

 

HORNGREN, Charles T. Contabilidade de Custos. 11.ed. São Paulo : Prentice Hall, 2004. 

 

LEONE, G. S. G. Curso de Contabilidade de Custos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Fundamentos da Economia II 

Período:  3º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Metodologia da Ciência econômica. Noções de Microeconomia: Teoria do consumidor. 

Teoria da firma. Teoria do mercado. Noções. Noções de Macroeconomia: o sistema 

macroeconômico. Medidas das atividades econômicas. O Sistema de contabilidade nacional. 

A teoria da determinação da renda. Moeda e sistema financeiro. Inflação. Comércio 

internacional. Noções de desenvolvimento econômico. 

  
Objetivos 

  

Produzir a visão macro e microeconômica necessária ao entendimento das disfunções 

financeiras e econômicas nas organizações. 

  
Referências Básicas 

  

ROSSETI, José Paschoal. Introdução a economia. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

VASCONCELLOS, Fundamentos de economia. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

TROSTER, Roberto Luis,1950-. Introdução à economia. ed. rev. atual. São Paulo: Makron 

Books, 2002. 404 p. 

  
Referências Complementares 

  

CANO, Wilson,1937-. Introdução à economia: uma abordagem crítica. 1.ed. São Paulo: 

UNESP, 2008. 265 p. 

 

COELHO, Francisco da Silva. Celso Furtado e formação econômica do brasil. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

GREMAUD, Amaury Patrick. Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 

2006. 

 

SIMONSEN, Mario Henrique. Macroeconomia. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Gestão de Pessoas I 

Período:  4º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Introdução à Moderna Gestão de Pessoas e o impacto causado na estrutura da empresa. 

Administração de Gestão de Pessoas. Recrutamento e Seleção: metodologias e 

responsabilidades. Política, diretrizes e planejamento de Gestão de Pessoas. 

  
Objetivos 

  

Promover espaços de reflexão sobre a importância da gestão de pessoas no desenvolvimento 

organizacional e um conhecimento apurado de sua inter-relação com as diversas áreas da 

administração, com a finalidade de formar profissionais diferenciados para o mundo do 

trabalho; manter postura adequada para desenvolver estratégias voltadas para o 

desenvolvimento de pessoas nas organizações; desenvolver atitudes e comportamentos 

adequados para recrutar, selecionar, treinar e avaliar o desempenho das pessoas visando maior 

produtividade no trabalho; ter capacidade de relacionamento interpessoal para lidar com 

equipes multidisciplinares; compreender o sistema de relações com empregados bem como a 

legislação aplicada ao departamento de pessoal; e capacitar para a elaboração de planos de 

cargos e salários. 

  
Referências Básicas 

 

CARVALHO, Antônio Vieira de,1932- . Administração de recursos humanos. 1. ed. ; v.1. 

São Paulo: Pioneira, 2012. 212 p. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação da administração de recursos humanos. São Paulo: 

Manole, 2010. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 2010. 

  
Referências Complementares 

  

DOLAN, Simon; PINEDA, Eduardo Soto. Os 10 mandamentos para gestão de pessoas. São 

Paulo: Qualitymark, 2010. 

 

Dutra, Tatiana Almendra; Dutra, Gabriela Almendra. Gestão de Pessoas Realidade Atual e 

Desafios Futuros. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

MASCARENHAS, André. Gestão estratégica de pessoas. São Paulo: Cencage, 2008. 

 

TOLEDO, Flávio de. O que são os recursos humanos. 9.ed. São Paulo: brasiliense, 2003. 89 

p. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Administração de Materiais 

Período:  4º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Sistema de material: recursos, objetivos, funções, classificação e organização da 

administração de material. Gestão de estoques. Armazenamento e movimentação. Sistema de 

movimentação de materiais. O sistema de distribuição e transporte. Administração 

patrimonial: recursos e instalações. Gestão de compras de materiais e patrimônio. 

  
Objetivos 

  

Introduzir o discente na vivência da busca pelas matérias-primas e materiais de apoio 

necessários ao processo de transformação, a partir de condicionantes técnicos e lógicos que 

apropriem os desenvolvimentos analítico e crítico defronte o administrar material e 

patrimônio. 

  
Referências Básicas 

  

BAILY, Peter J. FARMER, David. JESSOP, David. JONES, David. Compras: princípios e 

administração São Paulo: Atlas 2002. 

 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial – transportes, administração de materiais e 

distribuição física. 15ª Ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

MARTINS, Petronio G. Administração de materiais e patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2009. 

  
Referências Complementares 

  

ARNOLD, J.R. Tony. Administração de Materiais. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

CHING, Hong Yuh. Gestão de Estoques na Cadeia de Logística Integrada 4ª edição. São 

Paulo: Atlas, 2016. 

 

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

Atlas, 2009. 

 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

VIANA, João José. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 2000. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Análise das Demonstrações Financeiras 

Período:  4º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Introdução à análise de balanço. Estruturas das demonstrações contábeis. Padronização das 

demonstrações contábeis. Analise vertical e horizontal. Análise da hipótese de endividamento. 

Principais índices. Análise do capital de giro. Análise da rentabilidade. Alavancagem 

Financeira e Operacional. 

  
Objetivos 

  

Capacitar o discente a analisar todas as demonstrações contábeis, visando a elaboração dos 

relatórios econômicos e financeiros, bem como os pareceres quanto ao desempenho global das 

organizações. 

  
Referências Básicas 

  

AZEVEDO, Marcelo Cardoso de. Estrutura e análise das demonstrações financeiras. São 

Paulo: Alinea, 2009. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de,1935-. Análise de balanços: a análise da liquidez e do endividamento : 

a análise do giro : a análise da rentabilidade : a análise da alavancagem financeira. 10.ed. São 

Paulo: Atlas, , 2010. 254 p 

 

PADOVEZE, Clovis Luis. Análise das demonstrações financeiras. São Paulo: Thompson 

Pioneira, 2007. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Demonstrações financeiras. São Paulo: Saraiva, 2008. 

  
Referências Complementares 

  

AZEVEDO, Marcelo Cardoso de. Estrutura e análise das demonstrações financeiras. São 

Paulo: Alinea, 2009. 

 

SILVA, Alexandre Alcântara  da. Estruturas, Análise e Interpretação das Demonstrações 

Contabéis 5ª edição . São Paulo: Atlas, 2017. 

 

MARION. José Carlos . Análise das Demonstrações Financeiras 7ªEdição. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e 

gerencial. 7a edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MORANTE, Antonio Salvador. Análise das demonstrações financeiras. São Paulo: Atlas, 

2009. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Legislação Trabalhista e Previdenciária 

Período:  4º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Noções introdutórias. Relação de emprego. Trabalho autônomo e trabalho subordinado. 

Relações individuais no trabalho. Conteúdo imperativo mínimo da relação de emprego. 

Direito ao salário. Direito ao repouso e ao lazer. Direito ao emprego. Questões elementares de 

segurança e medicina do trabalho. Justiça do trabalho: provocação e funcionamento. Direito 

judiciário do trabalho: teoria e prática. As ações trabalhistas. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar ao discente a visão dos meandros envolvendo a administração a parte legal 

adequada dos recursos humanos nas organizações e seus desdobramentos. 

  
Referências Básicas 

  

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 9.ed. São Paulo: Método, 2018. 1333 p. 

 

DELGADO,Mauricio Goldinho. Curso de direito do trabalho. 13.ed. São Paulo: LTr, 2014. 

1536 p. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

892 p. 

  
Referências Complementares 

  

BRASIL.CLT. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho 17ª Edição . São Paulo: LTr, 

2018. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. São paulo: Saraiva, 2018. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro,1932-. Curso de direito do trabalho: historia e teoria geral 

do direito do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 18.ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

 

MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao direito do trabalho. 10.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 831 p. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Legislação Tributária 

Período:  4º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Noções gerais. Evolução histórica. Relações com outros ramos do direito. Autonomia. 

Conceitos. Fonte. Vigência. Interpretação. Integração e aplicação. Receita enquanto atividade 

arrecadadora do Estado: espécies. Tributo: conceito; natureza jurídica; espécies. Obrigação 

Tributária. Crédito tributário Competência tributária. Repartição da receita tributária. 

  
Objetivos 

  

Dotar o discente de visão tributarista adequada à lida com a transparência fiscal cada vez mais 

presente no processo administrativo. 

  
Referências Básicas 

  

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário 28ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

SABBAG, Eduardo . Manual de Direito Tributário 10ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018. 

  
Referências Complementares 

  

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 9.ed. São Paulo: Método, 2015. 

762 p. 

 

ALEXANDRINO, Marcelo; Paulo, Vicente. Manual de direito tributário. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva, , 2009. 

 

BORBA, Claudio. Direito tributário. São Paulo: Campus, , 2007. 250 p. 

 

FABRETTI, Deline Ramos. Direito tributário aplicado. São Paulo: Atlas, 2010.. Porto Alegre: 

Momento, 2013. 

 

ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributário. São Paulo: Altas, 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Sistemas de Informação Gerencial (SIG) 

Período:  4º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Revisão conceitual em termos de estruturas organizacionais e níveis de decisão. Pontuação da 

informática enquanto associada à estrutura organizacional. Conceituar sistemas de informação 

a partir do enfoque eminentemente sistêmico. Estudo dos elementos constituintes da 

construção e administração de sistemas. Dados; Informação; subsistemas e sistemas. 

Conceituar e definir Planejamento Estratégico. Conceituar e definir Alinhamento Estratégico. 

Sistemas de Informação corporativos. Sistemas de Informação especializados. Os Sistemas de 

Informação e a documentação. Manuais informatizados: organização; diagramação; e 

divulgação. Segurança e Auditoria de Sistemas. DSS versus MIS. Relatórios a serem 

produzidos e a quem encaminhar. As mais recentes tecnologias. 

  
Objetivos 

  

Induzir e, posteriormente, consolidar o planejamento estratégico e o alinhamento estratégico 

enquanto ferramenta lógico para a definição, a organização e a consecução de objetivos. 

  
Referências Básicas 

  

BIO, Sérgio Rodrigues,1945-. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: 

Atlas, 1996. 184 p. 

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização & metodos: estudo integrado das novas tecnologias de 

informação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 280 p. 

 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação 

empresariais: alinhamento estratégico e análise da prática nas organizações papel estratégico 

da informação e dos sistemas de informação nas empresas. São Paulo: Atlas, 2002. 160 p. 

  
Referências Complementares 

  

AUDY, Jorge Luis Nicolas. Fundamentos de sistemas de informação. Porto Alegre: 

Bookman, 2007.  

 

DAVENPORT, Thomas H. . Ecologia da informação. 1.ed. São Paulo: Futura, 1998. 316 p 

MARAKAS, George M.; O’BRIEN, James A. Administração de sistemas de informação. São 

Paulo: Mcgraw Hill/Artmed, 2007. 

 

MATTOS, Antonio Carlos M. Sistemas de informação: uma visão executiva. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação. São Paulo: Cengage, 2015.. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Filosofia e ética profissional 

Período:  4º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Estudo da história e evolução do pensamento filosófico e científico, sobre o enfoque e 

contexto da ciência da Administração. Ética profissional. 

  
Objetivos 

  

Ofertar aos acadêmicos conhecimentos básicos sobre Filosofia e ciência, fomentando o 

pensamento e ação humana no processo administrativo; Fornecer o embasamento sobre o 

conhecimento e sua forma de obtenção, a fim de promover a iniciação à metodologia 

científica de pesquisa. 

  
Referências Básicas 

  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 2006. 

 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Altas, 2002. 440 p. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim,1941-. Filosofia. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 209 p. 

  
Referências Complementares 

  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando. São Paulo: Moderna, 2009. 

 

COÊLHO, Ildeu M. Educação, cultura e formação o olhar da filosofia. Goiânia: PUC, 2009. 

 

GILES, Thomas Ransom, 1937-. Dicionário de filosofia: termos e filósofos. 1. ed. São Paulo: 

EPU, 1993.  

 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

MATOS, Olgária C. F. Filosofia: a polifonia da razão : filosofia e educação. 1. ed. São Paulo: 

Scipione, 1997. 174 p. il. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Comercial 

Período:  5º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

A contabilidade comercial. Conceito, classificação e forma jurídica da empresa comercial. 

Plano de contas. Livros legais. Sistema de escrituração mecanizada. Constituição de 

Sociedade Anônima. Operações típicas das empresas comerciais: fusão, incorporação e 

liquidação. 

  
Objetivos 

  

Dotar o aluno de conhecimentos essenciais para que possa conduzir e decidir quais as 

alternativas corretas, que deverão ser tomadas, para que a empresa comercial tenha condições 

de competir no mercado, resguardando os objetivos sociais e patrimoniais da empresa. 

  
Referências Básicas 

  

IUDICIBIUS, Sérgio e Outros. Manual de Contabilidade Societárias. São Paulo. Atlas 11a. 

Ed.4ª reim. 2012. 

 

IUDÍCIBIUS, Sérgio de. Contabilidade comercial: atualizado conforme o novo código civil. 

7ª ed. São Paulo: atlas.2012. 

 

RIBEIRO, Osni Moura – Demonstração Financeiras. Mudanças na Lei das Sociedades por 

ações:  Editora Saraiva,São Paulo,2.ed. 2012. 

  
Referências Complementares 

  

BRAGA, Rocha Braga. Mudanças contábeis na Lei Societária: Lei 11.638 de 28-12-2007. 

São Paulo: Atlas.2012. 

 

IUDÍCIBIUS, Sérgio de. Martins Eliseu. Contabilidade comercial. São Paulo: atlas.2012. 

LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das Sociedades por ações anotadas. 3.ed. São 

Paulo: Saraiva.2012. 

 

MARION, José Carlos – Contabilidade Básica – 10ª Edição. Editora Atlas. São Paulo. 2012. 

 

RIBEIRO, Osni Moura – Contabilidade Geral Fácil – 7ª Edição. Editora Saraiva. São Paulo. 

2012. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Tributária e Fiscal 

Período:  5º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

A contabilidade Tributária e Fiscal: aspectos Introdutórios sobre Sistema Tributário Nacional; 

Carga Tributária das Empresas; Natureza dos Tributos; Tratamento Contábil das Obrigações 

Tributárias; Impostos Recuperáveis e não Recuperáveis; Obrigações Acessórias Não 

Cumulatividade e Controle dos Impostos; Incentivos Fiscais e Tratamento Contábil; Aspectos 

Contábeis do Imposto de Renda; Estrutura e Apuração do Lucro; Determinação do Lucro 

Real. 

  
Objetivos 

  

Dotar o aluno de conhecimentos na área tributária e fiscal dos STN, para que possa conduzir e 

decidir quais as alternativas corretas, além de ajudar de forma lícita a fazer um planejamento 

tributário para toda a empresa. 

  
Referências Básicas 

  

MARTINS, Luís de Oliveira... [et.al]. Manual de contabilidade tributária. 10. ed. São Paulo 

:Atlas, 2012. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 9. ed. São Paulo : Atlas, 2012. 

 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro. Contabilidade tributária. 2º Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

  
Referências Complementares 

  

BRASIL. Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

CHAVES, Francisco Coutinho; Muniz, Érika Gadêlha Contabilidade tributária na prática, São 

Paulo: Atlas 2010. 

 

FABRETTI, Laudio Camargo. Contabilidade tributária. 8. Ed. Atual. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

OLIVEIRA, Luís Martins de. Manual de contabilidade tributária, 10 ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

REZENDE, Amaury José; Pereira, Carlos Alberto; Roberto Carvalho de. Contabilidade 

tributária São Paulo 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Direito empresarial e societário 

Período:  5º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Comércio; comerciante; tipos de sociedade; constituição; dissolução; transformação; 

liquidação 

  
Objetivos 

  

Dotar o discente de visão empresarial tornando apto a atuar no mercado auxiliando os 

empreendedores na abertura de empresas e assessoramento. 

  
Referências Básicas 

  

COELHO, Fábio Ulhoa, Manual de Direito Comercial. 24. ed. Direito de Empresa, São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 12. ed. São Paulo : Atlas, 2014. 

 

  
Referências Complementares 

  

BRASIL. Código comercial. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BRASIL, Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2017 

 

COELHO, FÁBIO ULHOA, Manual de Direito Comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Títulos de crédito. v. 2. Atlas, 2014.   

 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 3. ed. São Paulo : 

Saraiva,2016 

 

MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 8. ed. Editora Atlas, 2013. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Intermediária 

Período:  5º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Definições gerais de contabilidade, patrimônio, movimentação patrimonial. Princípios 

fundamentais de contabilidade. Conhecimento de fatos contábeis e as variações patrimoniais, 

classificação de fatos contábeis. Conceito de débito e crédito, regras de registro das 

ocorrências, lei das partidas dobradas. Conceitos de escrituração, livros de escrituração: diário 

e razão. Balancete de verificação. Noções de exercício financeiro. Classificação das contas 

patrimoniais e de resultado. Apuração de resultado e sua demonstração. Balanço Patrimonial. 

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados. Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido. Demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanços 

  
Objetivos 

  

Completar toda as Normas Brasileiras de Contabilidade, possibilitando assim o aluno de obter 

um conhecimento para desenvolver bem seu papel no mercado de trabalho. 

  
Referências Básicas 

  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária. São Paulo: Saraiva. 2015. 

 

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

 

FERRARI, Ed Luiz. Contabilidade Geral. 26. ed. Niterói: Impetus, 2012. 

  
Referências Complementares 

  

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Contabilidade Intermediária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

 IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as 

sociedades de acordo com as normas Internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

 IUDÍCIBUS, Sérgio; et al.Contabilidade Introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

 Lei 6.404 de 15/12/1976 

 Lei 11.638 de 28/12/2007 

 Lei 11.941/ 2009 

Pronunciamentos Contábeis - CPC. 

 Resolução CFC nº 750 de 29/12/1993 

 Resolução CFC nº 1282/2010 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Análise de Custos 

Período:  5º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Custo, volume, lucro. Custo padrão direto e integral. Novas metodologias de Análise. ABC– 

Activity Based Costing, ABM – Activity Based Management. Custo da Qualidade. Sistemas 

Modernos de Administração da Produção. Balanced Scorecard. Implementação de Sistema de 

Gestão Estratégica de Custos. Estudo de casos. 

  
Objetivos 

  

Completar o estudo de contabilidade de custo, aprendendo a fazer uma analise de rotatividade 

de estoque, ganho por produto, apuração de toda a estrutura fabril. 

  
Referências Básicas 

  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custo. 10. Ed. São Paulo: Atlas 2010. 

 

CREPALDI, Sílvio. Contabilidade de Custo. 5. Ed. São Paulo; Atlas 2010. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6. Ed. São Paulo; Atlas 1998. 

  
Referências Complementares 

  

FAMA, Rubens; BRUNI,Adriano Leal. Gestão de Custos e Formação de Preços. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

 

JÚNIOR, José Hernandes; OLIVEIRA, Luís Martins. Contabilidade de Custos para não 

contadores. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SANTOS, Joel J. Contabilidade e Análise de Custos. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

BORNIA, Antônio Cézar. Análise Gerencial de Custos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 27.ed. São Paulo : Saraiva, 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Técnicas Comerciais 

Período:  5º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Usos e costumes comerciais; documentos de venda e crédito; nota fiscal, fatura, duplicata, 

notas promissórias e letras de câmbio; agentes e auxiliares do comércio; trâmite de 

documentação na importação e exportação de produtos; carta de credito bancária; documentos 

de desembaraço aduaneiro.    
Objetivos 

  

Fazer com que o aluno tenha o conhecimento básico dos documentos de uma empresa, na 

parte contábil. 

  
Referências Básicas 

  

LUIZ, Sinclayr. Organização e técnicas comerciais – introdução à administração. 21. Ed. São 

Paulo; Saraiva, 1999. 

 

OLIVEIRA, Juarez de. Código Civil. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Técnicas comerciais, fácil. 8. Ed. São Paulo: Saraiva 2000. 

  
Referências Complementares 

  

LUIZ, Sinclayr. Organização e técnicas comerciais – introdução à administração. 21. Ed. São 

Paulo; Saraiva, 1999. 

 

OLIVEIRA, Juarez de. Código Civil. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Técnicas comerciais, fácil. 8. Ed. São Paulo: Saraiva 2000. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade do Agronegócio 

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Conceitos e técnicas administrativas e contábeis aplicáveis na geração de informações 

relativas às atividades do agronegócio. Economia do Agronegócio. Procedimentos contábeis 

do setor. Política de Educação e Gestão ambiental. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar ao aluno conhecimento da gestão do agronegócios. 

  
Referências Básicas 

  

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Contabilidade rural: uma abordagem decisória. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

 

BARBIERE, Carlos José & Cajazeira, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade Social 

Empresarial e Empresa Sustentável 3 edição atualizada. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

BARBIERE, Carlos José. Gestão Ambiental Empresarial Conceitos, Modelos e Instrumentos 

4ª edição . São Paulo: Saraiva, 2016. 

  
Referências Complementares 

  

BARBIERE, Carlos José & Cajazeira, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade Social 

Empresarial e Empresa Sustentável 3 edição atualizada. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

BARBIERE, Carlos José. Gestão Ambiental Empresarial Conceitos, Modelos e Instrumentos 

4ª edição . São Paulo: Saraiva, 2016..  

 

CALLADO, Antônio André Cunha. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MARION, José Carlos; SEGATTI, Sônia. Contabilidade da Pecuária. 9. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

RIBEIRO, Maísa de Souza. Contabilidade Ambiental. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina: Gerência de Impostos 

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Legislação tributária nacional; controle dos tributos; obrigações trabalhistas mais utilizadas; 

Principais descontos e proventos em folha de pagamento, obrigações acessórias; estrutura dos 

relatórios e controle dos impostos; incentivos fiscais e tratamento contábil; estrutura e 

apuração do lucro. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar ao aluno conhecimento sobre gerencia tributos e sobre folha de pagamento. 

  
Referências Básicas 

  

MARTINS, Luís de Oliveira... [et.al]. Manual de contabilidade tributária. 10. ed. São Paulo 

:Atlas, 2011. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 9. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro. Contabilidade tributária. 2º Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

  
Referências Complementares 

  

BRASIL. Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

BRASIL. Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

CHAVES, Francisco Coutinho; Muniz, Érika Gadêlha Contabilidade tributária na prática, São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

CLT; 

 

FABRETTI, Laudio Camargo. Contabilidade tributária. 8. Ed. Atual. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

OLIVEIRA, Luís Martins de. Manual de contabilidade tributária, 10 ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

REZENDE, Amaury José; Pereira, Carlos Alberto; Roberto Carvalho de. Contabilidade 

tributária São Paulo 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina: Contabilidade Pública e Orçamento 

Período:  6º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Contabilidade pública: métodos e sistemas de escrituração. Planificação contábil. Controle da 

execução orçamentária. Balanço e tomada de contas. Controle interno e externo. 

Contabilização em empresas públicas. Campo de aplicação da contabilidade pública. 

Patrimônio público. Exercício Financeiro. Receita e despesa. Contabilidade orçamentária, 

financeira e patrimonial: aspectos fundamentais. Lei de responsabilidade fiscal e relatórios. 

RREO e RGF’s e Auditoria Governamental. 

  
Objetivos 

  

Conhecer e executar os procedimentos de escrituração e elaboração das Demonstrações 

Contábeis das instituições públicas e observar as normas e políticas contábeis especificas, 

estabelecidas para estas instituições. 

  
Referências Básicas 

  

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETTO, Pedro 

Humberto Teixeira. O essencial da contabilidade pública: teoria e exercícios de concursos 

públicos resolvidos. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

QUINTANA, Alexandre Costa; et. al. Contabilidade pública: de acordo com as novas Normas 

Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor púbico e a Lei de Responsabilidade Fiscal. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

 

ROSA, Maria Berenice. Contabilidade do setor público. São Paulo: Atlas, 2011. 

  
Referências Complementares 

  

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; Contabilidade Pública: Teoria e prática.2ª Ed.  São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

 

CASTRO, Domingo Poubel de. Contabilidade pública no Governo Federal: guia para 

reformulação do ensino e implementação da lógica do SIAFI nos governos municipais e 

estaduais com utilização no excel. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública: uma 

abordagem da administração financeira pública. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo da nova 

contabilidade pública. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Industrial 

Período:  6º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Sistemas de custos industriais; relação de custo volume lucro; formas de contabilização dos 

métodos de custeio; e elaboração de planilhas de custos industriais. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar ao aluno conhecimento da gestão Industrial na área de Custos e controle 

  
Referências Básicas 

  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custo. 10. Ed. São Paulo: Atlas 2010. 

 

CREPALDI, Sílvio. Contabilidade de Custo. 5. Ed. São Paulo; Atlas 2010. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6. Ed. São Paulo; Atlas 2012. 

  
Referências Complementares 

  

BORNIA, Antonio Cezar. Análise Gerencial de Custos. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

CARL S. Warren; James M. Reeve; Jonathan E. Duchac; Clóvis Luís Pavodeze. Fundamentos 

de Contabilidade Aplicações. São Paulo: Cengage, 2018. 

 

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

Atlas, 2010. 

 

HORNGREN, Charles T. Contabilidade de Custos. 11.ed. São Paulo : Prentice Hall, 2014. 

 

LEONE, G. S. G. Curso de Contabilidade de Custos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2014 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Análise das Demonstrações Contábeis II 

Período:  6º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Análise das estruturas patrimonial, operacional, financeira e econômica das demonstrações 

contábeis. Retorno sobre o investimento. Índices técnicos do mercado de capitais. Análise de 

investimento em ações. Decisões de crédito. Limitações das demonstrações contábeis. 

Relatórios de análise. 

  
Objetivos 

  

Capacitar o discente a analisar todas as demonstrações contábeis, visando a elaboração dos 

relatórios econômicos e financeiros, bem como os pareceres quanto ao desempenho global das 

organizações. 

  
Referências Básicas 

  

MATARAZZO, Dante C. Análise de balanços. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

MARION, José Carlos. Analise das demonstrações contábeis. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 10. Ed. São Paulo; Atlas, 2014. 

  
Referências Complementares 

  

SILVA, Alexandre Alcântara  da. Estruturas, Análise e Interpretação das Demonstrações 

Contabéis 5ª edição . São Paulo: Atlas, 2017. 

 

MARION. José Carlos . Análise das Demonstrações Financeiras 7ªEdição. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e 

gerencial. 7a edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MORANTE, Antonio Salvador. Análise das demonstrações financeiras. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

ZILL, Dennis G. &Shanahan Patrick. Curso Introdutório á Análise Complexa 2ª edição. São 

Paulo: LTC, 2011. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Teoria da Contabilidade  

Período:  6º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Evolução do pensamento contábil. Escolas e doutrinas da contabilidade. Teorias descritivas e 

prescritivas. Princípios Fundamentals da Contabilidade. Critérios de Mensuração e Avaliação; 

Ativo e Passivo; Receita e despesas; Ganhos e perdas. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar a compreensão dos aspectos teóricos relativos aos critérios de avaliação de 

ativo, passivo, patrimônio líquido, realização da despesa, compreensão e aplicação dos 

princípios e das Normas Brasileiras de Contabilidade. Proporcionar, ainda, uma visão da 

evolução histórica do pensamento contábil. 

  
Referências Básicas 

  

COELHO, Claudio Ulysses Ferreira. Teoria da contabilidade: Abordagem contextual, 

histórica e gerencial. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

NIYAMA, Jorge Katsumi. Teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 2003. 

  
Referências Complementares 

  

GRECO, Alvísimo; GÄRTNER, Günther, AREND, Lauro. Contabilidade: teoria e prática 

básicas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

HASTIGS, David F. Bases da Contabilidade: uma discussão introdutória. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos; FARIA, Ana Cristina. Introdução à teoria da 

contabilidade: para o nível de graduação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

RIBEIRO FILHO, José Francisco; LOPES, Jorge; PEDERNEIRAS, Marcleide (Org.). 

Estudando Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SÁ, Antonio Lopes de. Teoria da Contabilidade. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2006.  
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade no Contexto Internacional 

Período:  7º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Aspectos Introdutórios; Harmonização Contábil Internacional; Organismos contábeis 

internacionais; Práticas de Governança Corporativa; Demonstrações contábeis em ambiente 

Internacional. 

  
Objetivos 

  

Oportunizar aos alunos conhecimentos básicos relacionados à Contabilidade Internacional, 

através de estudos e comparações das normas brasileiras com as internacionais, 

principalmente as norte-americanas. 

  
Referências Básicas 

  

LEMES, Sirlei, CARVALHO, Luiz N.G. de.Contabilidade Internacional para 

Graduação.1ª.ed. Atlas, São Paulo, 2010. 

 

LIMA, Luiz Murilo Strube. IFRS: entendo e aplicando as normas internacionais de 

contabilidade. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

NIYAMA, Jorge Katsumi, Contabilidade Internacional. 2ª. ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

 

  
Referências Complementares 

  

DELOITTE. IFRS: Normas Internacionais de Contabilidade. São Paulo:Atlas, 2010. 

 

MOURAD, Nabil Ahmad. IFRS: Normas Internacionais de Contabilidade para instrumentos 

financeiros. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. FERNANDES,Luciane A. Introdução à 

Contabilidade Internacional. São Paulo:Atlas, 2006. 

 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. FERNANDES,Luciane A. Contabilidade 

Internacional Avançada. São Paulo:Atlas, 2010. 

 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. FERNANDES,Luciane A. Fundamentos de 

Contabilidade Internacional. São Paulo:Atlas, 2006. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Auditoria I 

Período:  7º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Introdução: conceitos, objetivos e evolução histórica da auditoria. Auditoria interna e externa. 

Órgãos reguladores. Normas profissionais e técnicas. Perícia x auditoria. Formas de auditoria, 

procedimentos preparatórios para a prestação de serviços. Princípios de auditoria. 

Planejamento (plano) de auditoria. Controles internos: estudo e avaliação. Evidenciação. 

Papéis de trabalho. Procedimentos de auditoria. Programas de auditoria: disponível, contas a 

receber, estoques, despesas antecipadas, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, 

passivo, patrimônio líquido, resultado. Eventos subsequentes. Parecer de auditoria. Revisão 

limitada. Tipos de Auditoria. Auditoria tributária. Auditoria operacional. Auditoria de 

Sistemas. Aplicação de métodos quantitativos na auditoria. 

  
Objetivos 

  

Transmitir ao aluno uma visão teórico-prática dos conceitos fundamentais de auditoria, 

capacitando-o na avaliação e controle das operações de uma organização; compreender as 

normas e princípios de auditoria externa em harmonia com os princípios de contabilidade, 

bem como executar o processo de auditagem das Demonstrações Financeira das empresas. 

  
Referências Básicas 

  

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e complexo: texto, exemplos e 

exercícios resolvidos 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

  
Referências Complementares 

  

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Auditoria de impostos e contribuições. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

 

CASTRO, Domingos Poubel de. Auditoria, contabilidade e controle interno no setor público. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

CFC. Princípios Fundamentais e. Normas Brasileiras de Auditoria e perícia. Brasília. 

Conselho Federal de Contabilidade. 2003. 

 

IBRACON. Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS). Brasília. Conselho 

Federal de Contabilidade. 2009. 

 

OLIVEIRA, Jorge Augusto R. de. Curso prático de auditoria administrativa. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Gerencial 

Período:  7º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

A contabilidade gerencial. Visão global dos conceitos e técnicas contábeis financeiros. 

Elaboração, interpretação e análise de relatórios gerenciais. Aplicação das teorias de custo no 

controle planejamento e tomada de decisões. Estudo de alternativas de investimentos. Lucro 

empresarial e variações de preços. Informações contábeis para decisão especial. O gerente 

face à descontinuidade. 

  
Objetivos 

  

Compreender o funcionamento da sistemática contábil, seus métodos e procedimentos 

básicos, origem e importância e conhecer a capacidade e potencial para gerar informações 

voltadas ao processo decisório nas organizações. 

  
Referências Básicas 

  

BUSANELLI, André Carlos. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

GARRISON, Ray H. Contabilidade gerencial. 11ª ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2007. 

 

PADOVESE, Clovis Luis. Orçamento empresarial. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 

  
Referências Complementares 

  

GOGAN, Samuel. Contabilidade gerencial. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

FREZATTI, Fábio. Controle gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

JIAMBALVO, James. Contabilidade gerencial. Rio de Janeiro: Ltc, 2009. 

 

MOREIRA, José Carlos. Orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

WARREN, Carl S. Contabilidade gerencial. São Paulo: Thompson, 2007. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Avançada I 

Período:  7º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Consolidação das demonstrações contábeis. Conversão em moedas estrangeiras.  Métodos de 

avaliação de investimento. Operação com derivativos, Hedge e outros instrumentos 

financeiros. 

  
Objetivos 

  

Abordar problemas relacionados à contabilidade da matriz e da filial; estudar a consolidação 

das demonstrações contábeis; estudar os métodos de avaliação de investimento; abordar 

aspectos contábeis dos Resultados de Exercícios Futuro; 

  
Referências Básicas 

  

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada: textos, exemplos e exercícios 

resolvidos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MARION, José Carlos; REIS, Arnaldo. Contabilidade Avançada: para cursos de graduação e 

concursos públicos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade Avançada: 

textos e testes com as respostas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

  
Referências Complementares 

  

CASTILHO, Edison; CASTILHO, Antônio Sérgio Negrão de; CASTILHO, Luiz Fernando 

Negrão de. Introdução à lógica contábil: contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MULLER, Aderbal Nicolas; SCHERER, Luciano Márcio. Contabilidade Avançada e 

internacional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e analise de balanço fácil. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

SHIMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade 

avançada. 2.ed.São Paulo : Atlas, 2008. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Prática Contábil I 

Período:  7º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Aplicação de conceitos e práticas contábeis na gestão da folha de pagamento das 

organizações, bem como os mesmos serem feitos em um sistema de informática, num 

programa especifico, direto nos computadores, utilizando o laboratório da Instituição. 

  
Objetivos 

  

Aplicar os mecanismos do processo de elaboração do fechamento de folha diretamente em um 

sistema, colocando o aluno diretamente com o que está sendo praticado no mercado. 

  
Referências Básicas 

  

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as 

sociedades de acordo com as normas Internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Constituição Federal 1988 

  
Referências Complementares 

  

BRASIL. Consolidação das leis trabalhista.São Paulo : Saraiva,2018. 

 

BRASIL. Legislação previdenciária. São Paulo : Saraiva,2018. 

 

FREZATTI, Fábio. Controle gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

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

 

FERRARI, Ed Luiz. Contabilidade Geral. 26. ed. Niterói: Impetus, 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Ética Contábil 

Período:  7º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Ética Geral - origem da ética com saber organizado. A regulamentação da profissão contábil: 

A constituição Federal e as profissões regulamentadas, A criação do Conselho Federal de 

Contabilidade, As funções dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal, A profissão 

contábil. Obrigações básicas dos contabilistas: no campo técnico, no campo profissional, 

cumprimento da legislação em geral, obrigações no campo ético. Importância e 

obrigatoriedade da escrituração contábil. Ética profissional do Contabilista: Ética nas 

empresas, ética profissional do contabilista, A importância do contabilista na sociedade, o 

código de ética profissional do contabilista, O exercício profissional – honestidade, dignidade 

e liberdade profissional. A confiança recíproca – contabilista e cliente, etc. Processo ético e 

Processo disciplinar: abertura e tramitação de processo ético. Enquadramento ético da conduta 

irregular do contabilista. 

  
Objetivos 

  

Aprender os direitos e deveres que o profissional de contabilidade em relação a profissão, por 

ele desenvolvida. 

  
Referências Básicas 

  

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, Legislação da Profissão Contábil. Brasilia; 

CFC 2018. 

 

NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional, São Paulo. Revista dos Tribunais, 2014. 

 

SÁ, Antonio Lopes, Ética Profissional, São Paulo. Atlas, 2018. 

  
Referências Complementares 

  

OLIVEIRA, Manfredo Araujo de. Ética e sociabilidade. 2.ed. - São Paulo : Loyola, 1996. 

 

QUEIROZ, Adele. Ética e responsabilidade social nos negócios. Coordenação: Patrícia – 

São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

 DIAS, Reinaldo Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos  

negócios. São Paulo : Atlas, 2008. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 

 

RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 14.ed. São Paulo: 

 : Cortez, 2003. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Controladoria 

Período:  8º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Evolução da Controladoria, evidenciando as suas contribuições ao processo de gestãodas 

entidades e seu desenvolvimento prático. Contextualização, Planejamento, Gestão e 

Controladoria. Avaliação de Desempenho. Ferramentas de Gestão. 

  
Objetivos 

  

Apresentar e discutir a base conceitual em que se fundamenta a Controladoria, para em 

seguida analisar a sua importância no contexto das Empresas, tendo em vista a sua utilização 

como instrumental de apoio à formulação de decisões e no processo de controle gerencial. 

  
Referências Básicas 

  

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: teoria e prática. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

SANCHES GARCIA, Alexandre. Introdução à controladoria: instrumentos básicos de 

controle de gestão das empresas. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SANTOS, Roberto Vatan dos Santos. Controladoria: uma introdução ao sistema de gestão 

econômica GECON. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

  
Referências Complementares 

  

LUNKES, Rogério João; SCHNORRENBERGER, Darci. Controladoria: na coordenação dos 

sistemas de gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MORANTE, Antônio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Controladoria: análise financeira, 

planejamento e controle orçamentário. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

NASCIMENTO, Auster Moreira; REGINATO, Luciano. Controladoria: instrumento de apoio 

ao processo decisório. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva. Controladoria: fundamentos do controle empresarial. 

São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva. Controladoria governamental: governança e controle 

econômico na implementação das políticas públicas. São Paulo: Atlas, 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Perícia Contábil 

Período:  8º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Teoria e prática da Perícia Contábil, evidenciando as técnicas aplicáveis na elaboração do 

Laudo e Parecer Pericial. Avaliação, Mediação e Arbitragem. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar aos acadêmicos o conhecimento técnico-científico dos conceitos e as normas de 

perícia contábil, como base na formação e estruturação das técnicas e procedimentos de 

perícia contábil e arbitragem, visando prepara-los para uma atuação profissional nas técnicas 

dos diversos tipos perícia e arbitragem 

  
Referências Básicas 

  

MAGALHÃES, Antônio de Deus F.; et.al. Perícia Contábil: uma abordagem teórica, ética, 

legal, processual e operacional: casos praticados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

ROCHA, José de Albuquerque. Lei de Arbitragem: uma avaliação crítica. São Paulo: Atlas, 

2008. 

  
Referências Complementares 

  

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

 

FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa, MALHADAS JUNIOR, Marcos JulioOlivé. 

Mediação e solução de conflitos: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GUERREIRO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e processo arbitral. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

MAGALHÃES, Antônio de Deus F.; LUNKES, Irtes Cristina. Perícia Contábil nos processos 

cível e trabalhista: o valor informacional da contabilidade para o sistema judiciário. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

SÁ, Antônio Lopes de. Perícia Contábil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina: Auditoria II 

Período:  8º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Procedimentos de auditoria. Programas de auditoria: disponível, contas a receber, estoques, 

despesas antecipadas, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, passivo, 

patrimônio líquido, resultado. Eventos subsequentes. Parecer de auditoria. Revisão limitada. 

Tipos de Auditoria. Auditoria tributária. Auditoria operacional. Auditoria de Sistemas. 

Aplicação de métodos quantitativos na auditoria. 

  
Objetivos 

  

Transmitir ao aluno uma visão teórico-prática dos conceitos fundamentais de auditoria, 

capacitando-o na avaliação e controle das operações de uma organização; 

Compreender as normas e princípios de auditoria externa em harmonia com os princípios de 

contabilidade, bem como executar o processo de auditagem das Demonstrações Financeira 

das empresas. 

  
Referências Básicas 

  

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e complexo: texto, exemplos e 

exercícios resolvidos 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

  
Referências Complementares 

  

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Auditoria de impostos e contribuições. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

 

CASTRO, Domingos Poubel de. Auditoria, contabilidade e controle interno no setor público. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

CFC. Princípios Fundamentais e. Normas Brasileiras de Auditoria e perícia. Brasília. 

Conselho Federal de Contabilidade. 2003. 

 

IBRACON. Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS). Brasília. Conselho 

Federal de Contabilidade. 2009. 

 

OLIVEIRA, Jorge Augusto R. de. Curso prático de auditoria administrativa. São Paulo: 

Saraiva, 2006.  
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Prática Contábil II 

Período:  8º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Aplicação de conceitos e práticas contábeis na gestão da apuração dos imposto e no 

fechamento dos relatórios contábeis das organizações, todos os mesmos através de sistemas 

de informática, diretamente em um programa específicos, direto no computador, utilizando o 

laboratório da Instituição. 

  
Objetivos 

  

Aplicar os mecanismos do processo de elaboração da apuração dos imposto, e dos 

lançamentos contábeis até o fechamento dos relatórios de contabilidade diretamente em um 

sistema, colocando o aluno diretamente com o que está sendo praticado no mercado. 

  
Referências Básicas 

  

RIBEIRO, Osni Moura – Demonstração Financeiras. Mudanças na Lei das Sociedades por 

ações:  Editora Saraiva, São Paulo,2.ed. 2010. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as 

sociedades de acordo com as normas Internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Constituição Federal 1988 

  
Referências Complementares 

  

FREZATTI, Fábio. Controle gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

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

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária. São Paulo: Saraiva. 2009. 

 

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

 

FERRARI, Ed Luiz. Contabilidade Geral. 26. ed. Niterói: Impetus, 2010. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Contabilidade Avançada II 

Período:  8º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Consolidação das demonstrações contábeis. Conversão em moedas estrangeiras. Métodos de 

avaliação de investimento. Operação com derivativos, Hedge e outros instrumentos 

financeiros. 

  
Objetivos 

  

Abordar aspectos da tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no 

exterior; estudar noções fundamentais de moeda forte x moeda fraca; contabilizar 

incorporação, cisão e fusão. 

  
Referências Básicas 

  

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada: textos, exemplos e exercícios 

resolvidos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MARION, José Carlos; REIS, Arnaldo. Contabilidade Avançada: para cursos de graduação e 

concursos públicos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade Avançada: 

textos e testes com as respostas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

  
Referências Complementares 

  

CASTILHO, Edison; CASTILHO, Antônio Sérgio Negrão de; CASTILHO, Luiz Fernando 

Negrão de. Introdução à lógica contábil: contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MULLER, Aderbal Nicolas; SCHERER, Luciano Márcio. Contabilidade Avançada e 

internacional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e analise de balanço fácil. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

SHIMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade 

avançada. 2.ed.São Paulo : Atlas, 2008. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Trabalho de Conclusão de Curso 

Período:  8º Período Carga horária: 72 

Ementa 

  

Aulas práticas desenvolvidas em sala de aula com orientação para a elaboração do trabalho de 

conclusão de curso. Paralelamente será escolhido um professor orientador que acompanhará o 

aluno no desenvolvimento do trabalho. 

 

  
Objetivos 

  

Fazer com que o aluno consiga aprender a desenvolver um trabalho através de pesquisa por 

ele elaborado e apresentar o resultado para uma banca. 

  
Referências Básicas 

  

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 14. ed.São 

Paulo: Atlas, 2001. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed., rev. e atual.São 

Paulo: Cortez, 2007. 

 

VIEIRA, Sônia. Como escrever uma tese. 6, ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
Referências Complementares 

  

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

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

 

MEDEIROS, João Bosco & HERNANDES, Sônia. Manual da secretária: técnicas de 

trabalho. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:  Sistema de Informação Contábil - Optativa  

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Conceitos básicos de Sistemas. Projetos de Sistemas de Informações Contábeis e Gerenciais: 

Fluxos Operacionais, Gerenciais, Financeiros, Controles Internos. Análise de Sistemas 

Contábeis. 

  
Objetivos 

  

Compreender o funcionamento da sistemática contábil, seus métodos e procedimentos 

básicos, ajudar a desenvolver melhor os relatórios e os fluxos operacionais e gerenciais das 

organizações. 

  
Referências Básicas 

  

LAUDON, Kenneth M.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: 

Prentice, 2007. 

 

Jr, R. Kelly Rainer & Cegielki, Casey G. Introdução a Sistemas de Informação apoiando e 

transformando negócios na era da mobilidade. Elsevier. Rio de Janeiro, 2016. 

 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

  
Referências Complementares 

  

AUDY, Jorge Luis Nicolas. Fundamentos de sistemas de informação. Porto Alegre: 

Bookman, 2007. VIRTUAL 

 

MARAKAS, George M.; O’BRIEN, James A. Administração de sistemas de informação. São 

Paulo: Mcgraw Hill/Artmed, 2007. 

 

MATTOS, Antonio Carlos M. Sistemas de informação: uma visão executiva. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação. São Paulo: Cengage, 2015. 

VIRTUAL. 

 

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação: aplicada a 

sistemas de informação empresariais. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013. VIRTUAL 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:   Tópicos Contemporâneos de Contabilidade 

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Temas contemporâneos em contabilidade. Ativos Intangíveis. Metodologia de pesquisa a ser 

utilizada em contabilidade. Produção e disseminação do conhecimento em contabilidade. 

Dinâmica versus Estática em contabilidade. Gestão estratégica e responsabilidade social. 

Regressão logística e modelos de solvência. 

  
Objetivos 

  

Dotar o aluno de conhecimentos específicos e contemporâneos que estão em constante 

mudança dentro do mundo contábil, preparando-o para a dinâmica das mudanças constantes 

no mercado. 

  
Referências Básicas 

  

SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2015. 

IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

SÁ, Antonio Lopes de. História geral e doutrinas da contabilidade. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

  
Referências Complementares 

  

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços. São Paulo: Atlas, 2013. 

FIPECAFI.  Manual de Contabilidade por Ações. São Paulo: Atlas, 2000. 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez. & OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade 

Avançada – 

 livro de exercícios. São Paulo: Atlas, 2000.  
SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade 

Internacional Avançada. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

Revista Você S. A.  
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:   Técnicas de Pesquisa em Contabilidade 

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Caracterização da pesquisa em contabilidade; procedimentos didáticos; caminhos para 

construção de um trabalho monográfico em contabilidade; metodologia aplicável ás ciências 

sociais; artigo técnico e cientifico; a internet como fonte de pesquisa; prática de pesquisa em 

contabilidade (pesquisa bibliográfica e exploratória); aplicação prática de pesquisa em 

contabilidade; discussão de artigos 

  
Objetivos 

  

Complementar junto à disciplina de Metodologia de Pesquisa acerca de procedimentos 

específicos no âmbito das ciências sociais e principalmente na Ciência Contábil as técnicas 

utilizadas na Pesquisa Contábil. 

  
Referências Básicas 

  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo, SP: Cortez , 2007. 

FLEURY, Jaime et al. Guia de normalização : para apresentação de trabalhos acadêmicos do 

Instituição Aphonsiano de Ensino Superior. Trindade: IAESup, 2017. 

 

  
Referências Complementares 

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 

documentação - Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2011. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 12. ed. rev São Paulo, SP: Martins Fontes, 

2010. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 

documentação - Citações em documentos - Apresentação. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2002. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. São Paulo, SP: Atlas, 2014. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:   Redação Aplicada 

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Leitura e análise de textos observando as diferentes funções da linguagem. Estrutura do texto, 

aplicando esquemas, análise e resumo. Redação de esquemas e resumo de textos lidos. 

Organização de fichas de leitura e convalidação da Língua Portuguesa, texto técnico e 

preparação de texto, relatórios e ensaios, assim como o trabalho científico. As mudanças 

ortográficas para 2012. Trabalhos com Artigos Científicos da área contábil, assim como as 

principais características e autores da literatura da Contabilidade. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar aos participantes o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao exercício de 

suas funções 

  
Referências Básicas 

  

KASPARY, Adlberto José. Redação oficial: normas e modelos. 16. ed. Porto Alegre: Edita, 

2003. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

 

MEDEIROS, João Bosco & HERNANDES, Sônia. Manual da secretária: técnicas de 

trabalho. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

  
Referências Complementares 

  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

11. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005.  

KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006.  

 

KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São 

Paulo: contexto, 2009.  

 

OLIVEIRA, José Paulo. Como escrever textos técnicos. São Paulo: Cengage Learning,2012 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:   Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Histórico da Língua Brasileira de Sinais. Fundamentação Legal. Importância da Libras no 

contexto educacional do Surdo. Parâmetros da língua de sinais. Noções básicas de Libras 

(alfabeto dactológico, números, família, animais, sentimentos, alimentos, verbos, cores, dias 

da semana e meses do ano). 

  
Objetivos 

  

Situar-se a respeito da língua brasileira de sinais; conhecer a história língua brasileira de 

sinais no Brasil; conhecer aspectos básicos da estrutura da língua brasileira de sinais; iniciar 

uma conversação através da língua de sinais com pessoas surdas. 

  
Referências Básicas 

  

FELIPE, T. A. Libras em contexto: Curso básico: Livro do estudante. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Print, 2007. 

SILVA, I.R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem: desafios e 

realidade. São Paulo: Plexus, 2003. 

 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos. Porto 

alegre: Artmed, 2004 

  
Referências Complementares 

  

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Ensino da língua portuguesa para surdos. 

Brasília, 2002.  

 

LACERDA, Cristina. Escola e diferença: caminhos para educação bilíngue de surdos. 

EDUFSCAR, 2016, 

 

LACERDA, Cristina. Educação continuada e ensino de inglês: trajetórias de professores e ( 

des ) construção identitária - VOL.20,São Paulo : Melhoramentos, 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O Tradutor e Interprete de Língua Brasileira de 

Sinais e Língua Portuguesa. Brasília, 2004. 

  

CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkiria Duarte. Enciclopédia da língua de sinais 

brasileira: o mundo do surdo em libras. v.1 ed. São Paulo: EDUSP, 2004. 680 p. 
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Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado 

Disciplina:   Contabilidade Ambiental e Social 

Período:  6º Período Carga horária: 36 

Ementa 

  

Preocupações ambientais. A informação contábil relacionada aos impactos ambientais. 

Conceitos contábeis de caráter ambiental: gasto ambiental; ativo ambiental; passivo 

ambiental; custo ambiental; receita ambiental; perda ambiental. Balanço Patrimonial 

Ambiental. Demonstração do Resultado Ambiental. Eco-indicadores de eficiência. Disclosure 

Ambiental. Relatórios Ambientais. Integração dos relatórios ambientais com os sociais. 

  
Objetivos 

  

Proporcionar uma visão geral aos alunos de como a contabilidade se insere no contexto da 

gestão ambiental como geradora de informações para a tomada de decisão tanto interna como 

externamente à empresa. Discutir os principais objetivos e conceitos da contabilidade 

ambiental. Evidenciar as principais diretrizes para a geração de informações ambientais, a 

Evidenciação ambiental e os relatórios ambientais. Discutir metodologias de cálculo de eco-

indicadores de eficiência.  

 

  
Referências Básicas 

  

FERREIRA, Araceli Cristina de Sousa, 1958- org. Contabilidade ambiental e relatórios 

sociais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

COSTA, Carlos Alexandre Genhm da. Contabilidade ambiental: mensuração; evidenciação e 

transparência. São Paulo: Atlas, 2012. 266 p. 

 

YAMACUCHI, Cristiana Keiko. Contabilidade ambiental nas organizações - instrumento de 

criação do conhecimento. Curitiba: Juruá, 2017. 

  
Referências Complementares 

  

BACKER, Paul de. Gestão ambiental: tradução de Heloísa M. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2012. 

 

BRASIL. LEI 9.795/1999 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: 

Atlas, 2017. 

 

RIBEIRO, Maisa de Souza.Contabilidade ambiental. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

SEIFFERT,Mari Elizabete Bernardini. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e 

educação ambiental. 2.ed. São Paulo: Atlas, , 2011. 
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19 RECURSOS HUMANOS VINCULADOS AO CURSO 
 

19.1  CORPO DOCENTE 

 

A Instituição considera de grande importância o nível de formação, a experiência 

profissional e a qualificação do seu corpo docente. Por isso incentiva seus docentes ao 

processo contínuo de aperfeiçoamento, para que os mesmos venham obter crescimento 

constante em relação à titularidade e a publicação de trabalhos científicos. 

Mesmo com a existência de poucos mestres e de doutores no estado de Goiás, na área 

de Ciências Contábeis, como reflexo do esforço institucional o corpo docente do curso 

apresenta um alto nível no que se refere à titulação, conforme demonstrado no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Corpo docente do curso de Ciências Contábeis 

NOME TITULAÇÃO DISCIPLINA (s) GRADUAÇÃO 

Bento Alves Araújo Jayme 

Fleury Curado 
Doutor 

Português Instrumental e 

redação Aplicada 

Letras/Português 

 

César Carlos dos S. Júnior Especialista 

Auditoria I 

Controladoria 

Auditoria II 

Cont. Avançada II;  

 

Ciências Contábeis 

Cleber Roberto de Sena 

Veloso 

Mestre em 

Contabilidade 

Metodologia da Pesquisa 

Contabilidade Industrial 

Contabilidade no Contexto 

Internacional 

Ciências Contábeis 

Cleuton Martins da Silva 
Mestre em 

Matemática 

Matemática Aplicada, 

Estatística Aplicada 

Bacharelado em 

Matemática 

 

Daniel Carvalho Couto 
Especialista em 

Perícia Judicial 

 Contabilidade Avançada I, 

Contabilidade Empresarial, 

Pratica Contábil I,  

Prática Contábil II 

Análise Demonstrações II, e 

Orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

Ciências Contábeis 
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Daviane R. Rodrigues Mestre  
Psicologia Aplicada às 

Organizações 
Psicologia 

Helder Daniel da Silva Especialista 

Contabilidade Geral 

 Contabilidade de Custos, 

Contabilidade Fiscal e 

Tributária,  

Ética Contábil,  

Gerência de Impostos,  

Ciências Contábeis 

 

Hernany Carneiro Cunha 
Mestre em 

Administração 

Cont. Intermediária, 

Matemática Financeira, 

Anal. Dem. Financeiras 

e Teoria da Contabilidade. 

Matemática e 

Ciências Contábeis 

Kamilla Guimarães 

Rodrigues 
 Especialista  

Contabilidade Agronegócio 

Técnicas Comerciais 

Contabilidade Comercial 

Ciências Contábeis 

Leandro A. A. Rodrigues Especialista 

Análise de Custos  

Contab. Pública e 

Orçamento. 

Ciências Contábeis 

Leandro I. da Silva Mestre 
Fundamentos . Econ. II 

 
Economia 

Leonardo P. Simão Mestre 

Legislação Tributária 

Direito Empresarial e  

Societário 

Direito 

Maria de Lourdes Alves Mestre 
Sociologia, Antropologia e  

Relações Étnico Raciais 

Licenciatura em 

História e  

Bacharelado em 

Ciências Sociais 

Maria Raimunda Pinto 

Cardozo 
Mestre 

Organização, Sistemas e 

Métodos 
Administração 

Mônica Ribeiro de Freitas Especialista 
Introdução ao Direito  

Leg. Trabalhista e Previd.  
Direito 

Railton Nascimento Souza Especialista Filosofia e Ética Profissional Filosofia 

Roseli Vieira Pires Doutora 

Fundamentos de 

Administração 

Gestão de Pessoas I 

Administração/ 

Ciências Contábeis 

Paulo Roberto Scatola Especialista Teoria Geral da Administração, 
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Administração Teologia e Direito 

Sandra Rodruigues Sarno Mestre Administração de Materiais Administração  

Simone de Oliveira 

Resende 

Mestrado em 

Economia; 

Especialização 

em Práticas 

Pedagógicas no 

Ensino Superior. 

 

Fundamentos de Economia I 

 

 

 

Ciências Contábeis 

 

 

 

 

Willian Santana Martins 

Especialização 

em Auditoria e 

Análise de 

Balanço 

Sistema de Informação 

Gerencial 

Contabilidade Gerencial e 

Perícia Contábil 

Ciências Contábeis 

 

 

 

Fonte: Departamento de Pessoal do IAESup (2020) 

 

O Quadro 7, a seguir, apresenta os percentuais em titularidade do corpo docente do  Curso de 

Ciências Contábeis. 

 

Quadro 7 – Relação percentual de titularidades do corpo docente. 

TITULARIDADE NÚMERO DE DOCENTES 

NO CURSO 

% SOBRE A 

TITULARIDADE 

Especialistas 09 43% 

Mestres 10 47% 

Doutores 02 10% 

Total 21 100% 

Fonte: Recursos Humanos, 2020. 

 

19.1.1 Plano de Carreira Docente 

 

O Plano de Carreira Docente (PCD) do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior 

regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política do pessoal docente, 

conforme demonstrado a seguir: 
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19.1.2 Regulamento do Plano de Carreira Docente 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

DAS FINALIDADES 

Art. 1º. O Plano de Carreira Docente (PCD) é o instrumento que regulamenta os 

procedimentos operacionais e disciplinares da política do pessoal docente das unidades de 

ensino, pesquisa e extensão do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

Parágrafo único. As unidades de ensino, pesquisa e extensão passam a ser 

identificadas, doravante, por Faculdade e a Associação Trindadense de Educação e Cultura, 

por Mantenedora.  

Art. 2º. As finalidades deste PCD são: 

I. Orientar o ingresso, a promoção e o regime de trabalho do corpo docente; 

II. Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos professores, de modo a 

assegurar um quadro docente qualificado; 

III. Estimular o professor para o exercício eficaz e eficiente das funções que lhe cabe 

desempenhar; 

IV. Promover o crescimento funcional do docente; 

V. Possibilitar o recrutamento, no mercado de trabalho, de profissionais de 

reconhecida competência. 

 

DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 

Art. 3º. São consideradas atividades acadêmicas próprias do corpo docente no ensino 

superior: 

I. As aulas ministradas no ensino de graduação ou de pós-graduação; 

II. As atividades desenvolvidas na área da pesquisa e concernentes à produção, 

ampliação, revisão ou aprofundamento do conhecimento; 

III. As atividades que atendam à comunidade, sob a forma de cursos e serviços 

especiais; 

IV. As atividades inerentes à administração acadêmica, direção, coordenação ou 
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assessoramento, em função da condição docente; 

V. As atividades de atendimento aos alunos. 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 4º. O corpo docente é constituído por: 

I. Professores do Quadro de Carreira Docente; 

II. Professores Visitantes; 

III. Professores Colaboradores. 

Parágrafo único Art. 5º. A contratação de Professor Visitante ou de Professor 

Colaborador será feita nos termos das normas específicas aprovadas pela Mantenedora, por 

um período não superior a dois anos. 

 

DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

Art. 6º. A carreira docente da Faculdade está hierarquizada em quatro categorias 

funcionais, designadas como Professor Titular, Professor Adjunto, Professor Assistente e 

Professor Auxiliar. 

Parágrafo único. Excetuando-se os Professores Auxiliares, cada categoria funcional 

compreende quatro níveis de referência: A, B, C e D. 

Art. 7º. Para as diversas categorias de professor são exigidos, além do diploma de 

curso superior, os seguintes requisitos: 

PROFESSOR TITULAR: Ser portador do título de doutor ou equivalente na área em 

que irá atuar; 

PROFESSOR ADJUNTO: Ser portador do título de mestre na área correspondente, ou 

equivalente; 

PROFESSOR ASSISTENTE: Ser portador do título de especialista ou equivalente; 

PROFESSOR AUXILIAR: Ser portador de diploma de graduação correspondente a 

curso que inclua matéria ou disciplina idêntica ou afim àquela que pretende lecionar e 

experiência mínima de 2 (dois) anos de magistério superior. 

Art. 8º. A contratação ou admissão ou dispensa do docente é de competência da 

Mantenedora, por proposta da Diretoria da Faculdade, nos termos do Regimento desta.  
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DA PROMOÇÃO E DOS NÍVEIS DE REFERÊNCIAS 

Art. 9º. O enquadramento nos vários níveis de referências, em função da produção 

científica e intelectual do docente, será feito de 2 (dois) em 2 (dois) anos, em época definida 

pela direção da Faculdade, e julgada por uma Comissão de Docentes designada pela 

Mantenedora. 

§ 1º. Para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda a sua 

produção científica e intelectual. 

§ 2º. O enquadramento ou ascensão nos diversos níveis somente será efetuado 

mediante requerimento do interessado junto ao setor de recursos humanos da Mantenedora, 

com a documentação comprobatória completa. 

 § 3º. A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na comprovação 

da documentação apresentada implica no cancelamento do enquadramento ou ascensão 

aprovado, independente de outras sanções legais.  

Art. 10. Na Tabela I, em anexo, consta a escala de valores numéricos para pontuar os 

diversos trabalhos entendidos como produção científica e intelectual da carreira.  

§ 1º. O somatório dos pontos obtidos servirá para o enquadramento nas diversas 

referências (A, B, C e D) constantes na Tabela II, em anexo. 

§ 2º. A partir do primeiro dia do mês subseqüente à aprovação do enquadramento pela 

direção da Faculdade, o docente fará jus ao recebimento da remuneração devida. 

Art. 11. As promoções para categorias funcionais e/ou níveis de referência superiores 

deverão ser solicitadas, mediante requerimento protocolizado junto ao setor de recursos 

humanos da Mantenedora. 

Parágrafo único. Os benefícios das promoções previstas neste artigo terão validade a 

partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da aprovação pela direção da Faculdade e serão 

creditados à pessoa do professor em relação a todas as horas de atividade em exercício na 

Faculdade. 

Art. 12. A promoção de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 7º, em cada caso. 

Art. 13. Atendido o disposto no artigo anterior, a admissão e promoção de professores 

dependem da existência de vaga e dos correspondentes recursos orçamentários. 



138 

 

 

DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 14. O docente integrante do PCD fica sujeito a um dos seguintes regimes de 

trabalho:  

a) Tempo Integral  

b) Tempo Parcial   

c) Horista. 

Parágrafo único. A distribuição de número de horas destinadas ao ensino, pesquisa, 

extensão e administração acadêmica, é definida em norma específica aprovada pela Diretoria. 

 

DOS VALORES E VANTAGENS 

Art. 15. Os integrantes do quadro docente são remunerados segundo a categoria 

funcional, nível de referência e o regime de trabalho conforme os valores expressos na tabela 

salarial utilizada, aprovada e atualizada periodicamente, de acordo com a legislação, pela 

direção da Faculdade, ouvida a Mantenedora. 

Parágrafo único. As atividades acadêmicas são remuneradas nos termos do Quadro de 

Carreira. 

Art. 16. A hora de atividade compreende a total dedicação do docente nas atividades 

que lhe forem atribuídas pela Coordenação de Curso.  

Art. 17. A remuneração do Professor Colaborador ou Professor Visitante é fixada 

tendo em vista a qualificação do contratado, observada, sempre que possível, a 

correspondência com os valores estabelecidos para professor do quadro docente e o regime do 

trabalho que lhe for definido, nos termos do contrato.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18. É facultado ao docente pedir licença, sem remuneração, para tratar de 

interesses particulares, por período de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual 

período. 

Parágrafo único – Somente depois de decorrido o prazo de 4 (quatro) anos, contados 

do encerramento, o professor poderá pedir nova licença. 

Art. 19. Os afastamentos para realizar curso de pós-graduação, participar de 
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congressos ou seminários e outros eventos serão objeto de regulamentação pela direção da 

Faculdade.  

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 20. Este PCD entra em vigor na data de sua aprovação e revoga as disposições em 

contrário. 
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TABELA I2 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL 

PUBLICAÇÕES E PONTUAÇÕES 

PUBLICAÇÕES PONTUAÇÃO 

1. LIVROS EDITADOS   

1.1. Autor, coautor 50 

2. ARTIGOS   

2.1. Artigos publicados em periódicos especializados, revistas técnicas ou 

congêneres, nacionais ou estrangeiras de ampla circulação. 
20 

2.2. Trabalho escrito apresentado em congressos, encontros científicos, seminários 

ou eventos congêneres, publicados na íntegra nos anais ou coletâneas. 
10 

2.3. Colaboração em livros, como autor de parte de publicação (capítulos, volumes, 

partes substanciais) 
10 

2.4. Tradução de artigos ou capítulos de livros estrangeiros publicados 

(computados até cinco por ano)  
5 

3. OUTRAS PUBLICAÇÕES ESCRITAS:   

3.1. Projetos ou publicações de trabalho científico ou intelectual que acarrete 

sensível melhoria do ensino da Faculdade, julgada por Comissão de Especialista 

nomeada pela Diretoria. 

20 

3.2. Trabalhos escritos de conclusão de projetos de Pesquisa/Extensão/Acadêmicos, 

apresentados (encadernados) segundo as normas técnicas existentes quanto a 

formato, texto e bibliografia. 

10 

3.3. Apostila ou compêndio de notas de aulas inéditas, quando de finalidade 

didático-pedagógica para uso no ensino desta Instituição, publicadas por órgãos 

específicos. 

10 

3.4. Palestra e/ou conferência proferida, conforme resenha escrita com certificado 

comprovante (computadas até 5 por ano, com temas distintos). 
5 

4. ORIENTAÇÃO   

4.1. Orientação de tese de doutorado; 30 

4.2. Orientação de tese de mestrado; 20 

4.3. Orientação de bolsa de iniciação científica. 5 

5. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS   

5.1. Docência Livre; 20 

5.2. Tese de Doutorado; 15 

5.3. Dissertação de Mestrado. 10 

 
2Ainda não está em vigor. Hoje a valoração se dá apenas pela titularidade e  tempo de serviço na Instituição. 
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TABELA II 

NÚMERO DE PONTOS EXIGIDOS PARA OS NÍVEIS DE REFERÊNCIA NAS 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

CATEGORIAS 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA 

A B C D 

Professor Assistente - 60 120 180 

Professor Adjunto - 85 170 255 

Professor Titular - 150 200 350 

 

19.1.3 Salários do Corpo Docente 

1. Os professores integrantes da carreira de magistério superior são classificados de 

acordo com a classe, nível e regime de trabalho. 

2. A tabela de salários dos professores está estruturada a partir do salário atividade de 

Professor Auxiliar, que corresponde ao índice 1,00 numa progressão entre um nível e outro, a 

contar do inicial. 

3. O Professor Visitante (se houver) será remunerado de acordo com o regime de 

trabalho e a titulação ou qualificação profissional que possuir. 

O Instituto Aphonsiano de Ensino superior está comprometido com: 

a) estruturação das atividades dos recursos humanos com base em plano de 

carreira, criando condições para a realização profissional; 

b) definição de padrões de qualidade para nortear o desempenho profissional dos 

recursos humanos; 

c) valorização do desempenho profissional com base nos valores, experiência e 

mérito pessoal, 

d) conscientização dos recursos humanos sobre a importância da integração da 

Instituição com seu meio social. 

Como medida institucional imediata para a realização das metas do Plano de 

Qualificação do Corpo Docente, existe uma “proposta” de política de incentivo e apoio aos 

docentes para a participação em cursos de especialização, mestrado e doutorado (ainda não 

está em vigor). Também observando as diretrizes da Lei 9394/96 a Instituição tem tentado 

adotar a política de exigência mínima para contratação de docentes a formação de pós-
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graduação stricto sensu (Isto ainda não é uma realidade em função da escassez de 

profissionais no Estado). 

e) estimulo ao desenvolvimento das atividades de magistério, valorizando a realização 

do trabalho com qualidade e ética profissional;  

19.1.4 Programa de Qualificação Docente  

 

O Instituto Aphonsiano de Ensino superior tem um Programa de Qualificação 

Docente, de caráter permanente, e de acordo com as normas e orçamentos aprovados pela 

entidade mantenedora. O Programa de Qualificação Docente propiciao aperfeiçoamento 

didático-pedagógico de seus docentes pelo provimento de meios de apoio à titulação (havendo 

disponibilidade orçamentária), à produção e participação em eventos científicos.                                                                                

19.1.5 Admissão e ingresso na Carreira 

 

O Ingresso do docente na carreira do magistério o Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior ocorre com sua admissão, sob o regime exclusivo da Consolidação das Leis do 

Trabalho-CLT e obedece aos critérios estabelecidos no regulamento específico. 

 

19.2 Corpo Técnico-Administrativo 

 

O corpo técnico-administrativo que atende o curso é institucional.São regidos pela 

CLT com 40 (quarenta) horas semanais. 

20. INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

 

Devido ao crescimento demográfico da cidade e consequente demanda de estudantes, 

a instituição passou por várias ampliações, desde que iniciou de suas atividades no ano de 

2000. Vários blocos  foram construídos para atender à demanda e sua complexidade em 

termos de modernidade educacional. Atualmente, após 18 anos de fundação, o Instituto 

Aphonsiano de Ensino superior – IAESup – tornou-se um grande complexo, com vários 

prédios e dependências que estão assim distribuídos: 
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20.1 Salas de Aula 

 

O prédio central que tem entrada principal para a Av. Manoel Monteiro, foi construído 

com sete pavimentos. Nele há 72 (setenta e duas) salas de aulas de 72 m² (9x8), amplas, 

arejadas, bem iluminadas, climatizadas, equipadas com multimídia e Datashow e cortinas 

“brises” em todas as janelas  

 

 

20.2 Auditórios 

 

 O Instituto Aphonsiano de Ensino superior – IAESup - conta com modernas 

instalações para realização de palestras, seminários, dentre eles: 

• Cineteatro: um prédio de 1200 m², com saguão, camarim, copa, sanitários, elevador 

para portadores de necessidades especiais, mezanino, palco, 02 (duas) salas com capacidade 

para 600 (seiscentos) expectadores e ambiente climatizado. Espaço para projeção de filmes, 

palestras, peças teatrais, formaturas, seminários etc. Também é locado para a comunidade.  

 

• Além do Cineteatro, o Instituto Aphonsiano também oferece aos acadêmicos um 

auditório climatizado, no andar superior da Biblioteca, com multimídia e datashow 

para realização de peças teatrais e outros eventos de menor porte e atividades de 

extensão dos cursos.  

 

20.3 Espaços Livres 

 

A estrutura do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior conta com ambientes 

arborizados ao ar livre onde os alunos podem conviver e se relacionar.   

• Dois Espaços de Convivência:  

I - A Praça Dona Inês, espaço construído no ano 2013, com mais de 2.500 m² e é 

espaço de convivência e também praça de alimentação. A praça possui jardins, lanchonete, 

área de alimentação, com mesas e cadeiras, jardinagem, chafariz, espaço para apresentações e 

som ambiente. A Praça está localizada na parte interna do complexo. 

II - Uma Rua do Laser, entre os prédios de uma quadra e outra, com cobertura, com 

praça por nome de “Praça Pioneiro da Educação”, bancos, lanchonete e ótima iluminação. 
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• Recanto Aphonsiano, inaugurado em 2007: espaço para realização de retiros, 

palestras, confraternizações e desenvolvimento de Projeto de preservação ambiental e outros 

Projetos de Responsabilidade Social. 

 

• Palazzo Aphonsiano, inaugurado em 2011: espaço nobre, com capacidade até 

3.500 (três mil e quinhentas pessoas), utilizado para a realização de formaturas e outros 

grandes eventos.  

• Centro Poliesportivo com Quadra Poliesportiva e arquibancada para 2.000 

pessoas, piscina semiolímpica aquecida, vestiários, sanitários, áreas cobertas, campo Society 

com grama sintética e arquibancada para 1000 (mil) pessoas.  

 

20.4 Biblioteca 

 

A biblioteca do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior organiza, processa e 

disponibiliza documentação e informação aos usuários. Encontra-se instalada em um prédio 

com 650 m2, sito à Rua da Pecuária, 26 quase esquina com Av. Manoel Monteiro, em 

Trindade, junto da sede institucional. Trata-se de biblioteca única e está dividida da seguinte 

maneira: 

• salas para estudos e trabalhos em grupo; 

• ambientes para estudo individual e em grupo; 

• salas destinadas aos serviços da biblioteca; 

• sala de periódicos, fitas, DVDs, brinquedos (provisória); 

• sala do acervo geral; 

• sala/auditório de televisão e vídeo, equipada para grupos de até 250 pessoas; 

• balcão para consulta do usuário; 

• balcão de atendimento para empréstimo, com computadores; 

• balcão para conferência do material emprestado; 

• guarda volumes com 50 gavetas; 

• área de pesquisa e estudo com 10 terminais de computadores com acesso a 

internet e multimídia. Nos terminais os usuários podem consultar bases de 

dados da biblioteca e de diversas instituições; 
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• sanitários femininos e masculinos;  

• ventilação com ventiladores nas paredes laterais; 

• rampas, corredores e escadas com corrimão. 

É um espaço arejado devido à presença de correntes de ar e está situada no primeiro e 

no segundo andar do prédio, com rampas seguras e na inclinação, adequada para portadores  

de deficiências físicas e/ou especiais . O espaço para palestras ou reuniões, localizado 

no prédio da biblioteca, não tem acesso por rampas ou elevador, mas apenas escada. Já a parte 

nova possui rampas adequadas. O elevador serve a parte destinada ao Cineteatro Aphonsiano, 

espaço que serve as atividades de extensão dos cursos. O ambiente está protegido contra o sol 

visto que a construção foi feita adequadamente. A iluminação conta com luminárias 

distribuídas uniformemente tornando o ambiente propício para leitura.  

A biblioteca possui estantes com capacidade para 40 mil volumes e a recuperação do 

acervo se dá através do autor, título ou assunto, nos terminais locais e pela internet. Todo 

acervo está devidamente informatizado com o software Pergamum. 

Na home page da Biblioteca é possível acessar diversas bases de dados, periódicos 

online e normas da Biblioteca. 

A Política de aquisição, expansão e atualização do acervo é um processo decisório 

fundamentado no controle bibliográfico da literatura em oferta e de acordo com a necessidade 

da população usuária potencial. É uma atividade séria e fundamental na formação de um 

acervo de qualidade e visa atender aos objetivos de ensino, pesquisa e extensão dos cursos 

oferecidos.  

Semestralmente, antes do início das aulas, o bibliotecário faz uma análise escrita da 

situação da biblioteca, considerando os objetivos da Instituição, currículos dos cursos 

oferecidos, número de alunos matriculados e de professores, acervo existente, atualização do 

acervo, consultas por assunto e por curso, empréstimo, metas propostas e atingidas, com uma 

análise rigorosa do Plano de Ensino Docente. 

Participam da Política de Aquisição da Biblioteca do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior: a bibliotecária, os coordenadores dos cursos, corpo docente, representação discente, 

pessoal técnico-administrativo, direção e coordenação pedagógica, onde se estabelece as 

prioridades para a aquisição fazendo cumprir a missão do IAESup. 
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Semestralmente, após a entrega dos Planos de Ensino, pelos docentes, a biblioteca 

repassa a administração o relatório das necessidades. Após a análise a mantenedora, adquire a 

bibliografia solicitada. 

 

20.5 Laboratório 

 

Os docentes do curso de Ciências Contábeis utilizam o laboratório de informática para 

o ensino de disciplinas como Contabilidade Gerencial, Sistemas de Informações Contábeis, 

Técnica de Pesquisa em Contabilidade, Trabalho de Conclusão de Curso, Estatística e para a 

pesquisa de assuntos pertinentes à formação acadêmica.  

A Prática Contábil, como componente curricular denominado Estágio 

Supervisionado/Prática Contábil o laboratório do curso de Ciências Contábeis é uma extensão 

da sala de aula normal, e também se utiliza das Instalações do Laboratório de Informática, no 

próprio prédio do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior, onde os Programas específicos do 

estágio/prática estão instalados. 

O laboratório possui recursos adequados às aulas, como software contendo os 

conteúdos necessários ao desenvolvimento das habilidades, competências e valores do aluno, 

recursos áudio visuais, além de estrutura física. Os discentes utilizam também as instalações 

da biblioteca, espaço denominado multimídia, para seus trabalhos individuais e em grupo. 

A capacidade de utilização simultânea dos laboratórios é para 30 alunos. O controle da 

utilização do laboratório é realizado pelo professor que trabalha com o componente curricular, 

visando à organização dos horários para atendimento dos acadêmicos e professores do curso, 

que deverão efetuar reserva e confirmação de horários. O horário de funcionamento do 

laboratório corresponde ao horário normal de aulas, incluindo os intervalos, para possibilitar o 

acesso a um maior número de acadêmicos. 

 

20.6 Requisitos de Acessibilidade 

 

O IAESup está atento à Portaria Ministerial n. 1.679, de 2 de dezembro de 1999. 

Assim, as suas dependências estão adequadas para garantir o acesso e a comodidade dos 

alunos portadores de deficiências físicas e/ou especiais, tais como rampas com indicações 

adequadas, elevador apropriado para cadeirantes, instalações sanitárias especiais e 
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estacionamento reservado, conforme item Política das Condições de Acessibilidade de 

Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, mencionado no início deste Projeto. 

 

21. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/ CPA 
 

21.1 Sistema de Avaliação do Projeto do Curso 

 

A autoavaliação institucional, conforme diretrizes da CONAES têm dois objetivos 

essenciais:  

➢ avaliar a Instituição como uma totalidade integrada que permite a auto análise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 

realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao desenvolvimento 

institucional;  

➢ privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e 

desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e 

participativos para a sua realização. 

Para atingir estes propósitos a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto 

Aphonsiano de Ensino Superior – IAESup -  tem adequado o processo avaliativo visando 

aperfeiçoá-lo a cada ano.. Com isso, são criados novos instrumentos avaliativos, 

implementadas outras metodologias e formas de análise dos dados coletados, respaldadas nas 

dimensões contempladas na Lei do SINAES, em consonância com os objetivos e a missão 

institucional do Aphonsiano e respeitando as metodologias contidas no Projeto de Avaliação 

Institucional original aprovado pelo Ministério da Educação. 

A CPA, de acordo com a legislação vigente, tem como objetivos (1) produzir 

conhecimentos; (2) pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades 

cumpridas pela instituição; (3) identificar as causas dos seus problemas e deficiências; (4) 

aumentar a consciência e a consistência pedagógica; (5) aumentar a capacidade profissional 

do corpo docente e técnico-administrativo; (6) fortalecer as relações de cooperação entre os 

diversos atores institucionais; (7) tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a 

comunidade; (8) julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

(9) além de prestar contas à sociedade.  
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A realização da autoavaliação se dá com apoio institucional, o que demonstra 

compromisso em relação ao processo avaliativo. Os trabalhos são desenvolvidos com ampla 

divulgação no âmbito do Instituto, por meio do envolvimento de todos os segmentos da 

Instituição, no intuito de identificar potencialidades e fragilidades. Alcança assim alguns de 

seus objetivos, uma vez que produzem conhecimentos que permitem identificar os pontos 

fortes, as deficiências e eventuais causas além de suscitar ações específicas para manutenção 

dos acertos e correção dos equívocos.   

Além disso, fomenta um aumento significativo da consciência pedagógica do corpo 

docente e técnico administrativo, além de fortalecer a vinculação da Instituição com a 

sociedade. Isso, sem mencionar que o Relatório Parcial da CPA, realizado por eixos que 

contemplam várias dimensões que vem sendo utilizado como instrumento referencial crítico 

para prover as pessoas envolvidas na identificação das ações destinadas à superação das 

dificuldades e a busca constante do aprimoramento institucional. 

 

 

21.2 Avaliação do Projeto de Curso 

 

No que tange especificamente ao Sistema de Avaliação do Projeto de Curso, além das 

informações oriundas dos Relatórios da CPA, a permanente avaliação e reorganização do 

Projeto do Curso de Ciências Contábeis da Instituição, considera as informações do Relatório 

da Comissão de Avaliação do Inep, as discussões e decisões do Núcleo Docente Estruturante 

do Curso, do Colegiado do Curso e do Conselho Superior - COSUP; além disso, são também 

consideradas as informações e solicitações discentes apresentadas à Instituição, por meio dos 

seus representantes ou de eventuais requerimentos. 

O Sistema de Avaliação do projeto do Curso de Ciências Contábeis do Instituto 

Aphonsiano encontra-se sob o abrigo do Programa de Avaliação Interna e da Autoavaliação 

que, por sua vez, está sob a coordenação e a gestão da Comissão Própria de Avaliação 

Institucional – CPA, além do trabalho avaliativo permanente do NDE. 

Nesse sentido, o Sistema de Avaliação do projeto do Curso de Ciências Contábeis consiste 

no exame dos aspectos inerentes e necessários à consecução dos seus objetivos, bem como, 

dos procedimentos acadêmicos e pedagógicos explicitados neste Projeto Pedagógico do Curso 

– PPC.   Salienta-se que ele não tem caráter público e propósito de comparação com outras 

instituições. Consiste num instrumento fundamental para a gestão do curso, enquanto forma 

de busca para a permanente elevação do seu padrão de qualidade, tanto na oferta como nos 
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seus processos acadêmicos, pedagógicos e o Exame Nacional do Estudante, com analise 

permanente do mercado de trabalho. 

Em síntese, o Sistema de Avaliação do projeto do curso, encontra-se inserido em um 

processo mais amplo de avaliação, de forma a conduzir os esforços e os processos 

institucionais, em suas distintas dimensões, para um padrão qualitativo e quantitativo de 

coerência acadêmica e pedagógica, numa perspectiva de aperfeiçoamento contínuo da 

qualidade do curso, incluindo nesse processo o Exame Nacional do Estudante. 

A avaliação realizada pela CPA tem subsidiado a gestão institucional e do curso quanto às 

ações acadêmicas administrativas necessárias. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional. Brasília, 1996. 

BRASIL. Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. 

Brasília, 2008. 

BRASIL. Parecer CNE/CES nº 776, de 03.12.1997. Orientação para as Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação. Disponível em:<http:www. mec.gov.br>. Acesso 

em 10 de junho de 2009. 

BRASIL. Resolução CNE/CES n. 10, de 16 de dezembro de 2004. Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de dezembro de 2004, Seção 1, 

p.15.  

BRASIL. LEI 10.861- Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ministério 

da Educação e Cultura, 2004. 

FREIBERGER, R. M.; BERBEL, N. A. N. A importância da pesquisa como princípio 

educativo na atuação pedagógica de professores de educação infantil e ensino 

fundamental. Cadernos de Educação, 37, p. 207-245, 2010. 

 



150 

 

IAESup.  Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. Plano de Carreira Docente do Instituto 

Aphonsiano de Ensino Superior. 

IAESup. Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior 2004/2008. 

IAESup. Programa de Extensão do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

IAESup. Projeto Institucional de Pesquisa e de Iniciação Científica do Instituto 

Aphonsiano de Ensino Superior.  

IAESup. Projeto Pedagógico do Curso de Direito do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior, 2006. 

IAESup. Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior, 2006. 

IAESup. Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de Graduação do 

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

IAESup. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Contábeis do 

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

IAESup. Regimento Interno do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

KOMATSU, R.S.; ZANOLLI, M.B.; LIMA, V.V. Aprendizagem baseada em problemas 

(Problem-based learning). In: MARCONDES, E.; GONÇALVES, E.L. (Orgs.). Educação 

médica. São Paulo: Sarvier, 1998. 

 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 

Tradução de Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertand Brasil. 2010.  

 

MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis 

Carvalho e Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2013. 

 

TINOCO, J. E. P.; KRAEMER, M. E. P. Contabilidade e gestão ambiental. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 



151 

 

ULHÔA, E.; ARAÚJO, M. M.; ARAÚJO, V. N.; MOURA, D. G. A formação do aluno 

pesquisador. 2008. In: I SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA, Minas Gerais. Anais... Minas Gerais, CEFET. Disponível em: 

http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anais/terca_tema1/TerxaTema1Artig

o12.pdf. Acesso em fev.2018.  

http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anais/terca_tema1/TerxaTema1Artigo12.pdf
http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anais/terca_tema1/TerxaTema1Artigo12.pdf

