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No âmbito de suas atribuições como uma Instituição de Ensino Superior (IES), a Faculdade 

de Ciências Gerenciais da Bahia reconhece o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) como um 

instrumento crucial no gerenciamento do curso e, por isso, apresenta o Projeto Pedagógico do Curso 

de Ciências Contábeis. 

 

O presente Projeto Pedagógico é o documento que identifica o Curso de Ciências Contábeis 

da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, seus objetivos, perfil do egresso, matriz curricular, 

ementas e bibliografia e demais informações sobre o curso importantes para nortear todas as ações de 

tomadas de decisão da Coordenação do Curso e da Direção da Faculdade, de forma a assegurar que 

os objetivos traçados sejam satisfatoriamente atingidos e até superados.  

 

O PPC é e será sempre um instrumento direcionador de ações, espelhado em uma realidade 

percebida no momento de sua elaboração, o que significa dizer que deverá ser submetido às análises 

constantes e adequações, face às mudanças conjunturais do ambiente educacional.  

 

Para a elaboração deste Documento, foram levados em consideração os seguintes dispositivos 

legais:  

 Lei nº 9.394/1996 

 Lei nº 10.172/2001 

 Lei nº 10.861/2004 

 Decreto nº 5.773/2006 

 Portaria Normativa 40/2007 – Consolidada 

 Resolução CNE/CES nº 10/2004 

 Resolução CNE/CES 06/2004 

 Parecer CNE/CES nº 269/2004 

 Parecer CNE/CES nº 289/2003 

 Parecer CNE/CES nº 146/2002 
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. 

1.  PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

Há 35 anos o Centro Interamericano de Desenvolvimento (CENID Ltda), foi fundado pelo 

espírito empreendedor e idealista dos professores Ivan da Silva Barroso e Luiz Ponde de Oliveira 

Barreto, ambos professores titulares da Escola de Administração de Empresas da UCSal, contando 

com o apoio e a colaboração de um grupo de jovens e entusiastas professores da UFBA e UCSal, e 

desde a sua criação fez uma opção preferencial pelo Desenvolvimento Gerencial, ao qual tem-se 

dedicado ininterruptamente ao longo desses 27 anos de existência. 

 

A partir de 1979, em convênio com a UMA – Ciências Gerenciais, tradicional entidade 

educacional de Belo Horizonte, mantenedora da Centro Universitário de Ciências Gerenciais, e com 

a ESAL – Escola Superior de Agricultura de Lavras, instituição federal de ensino superior vinculada 

ao Ministério da Educação, passou a ministrar cursos de Pós-Graduação – Especialização “Lato 

Sensu” (hoje também denominados de MBA – Executivo) em Salvador. Desse modo, tornou-se a 

primeira instituição de ensino da Bahia a desenvolver o conceito de Business School e a oferecer 

estes programas de especialização profissional. 

 

Seguiram-se as assinaturas de outros convênios com universidades do Rio de Janeiro, assim 

como com a própria Universidade Federal da Bahia (Escola de Administração), sendo o CENID, 

pioneiro em todo o Brasil, como entidade privada, na parceria com universidades federais, para a 

realização de Cursos de Pós-Graduação. Mantém atualmente convênios com a Universidade 

Lusófona do Porto-Portugal , Escola Superior de Educação Almeida Garrett Lisboa –Portugal , 

Universidade Lusófona de Humanidades  e Tecnologias, Lisboa –Portugal , Universidade Lusófona 

da Guiné –África , Universidade Lusófona de Cabo Verde –África. 

 

Fortemente posicionado na sua área de atuação, o CENID já realizou mais de 200 Cursos de 

Pós-Graduação, contando com cerca de 3.600 pós-graduados e dezenas de professores da mais alta 

qualificação profissional, alguns dos quais renomados juristas de nível internacional e 

administradores de reconhecida competência. Momento ideal para se pensar no patrimônio 

educacional que representa para a Bahia a experiência e a excelência desta instituição de ensino, que 

soube consolidar sua posição de legitima Business Scholl no meio acadêmico e empresarial de 

Salvador, com uma tradição de prestação de serviços à comunidade que só um enorme esforço, 

competência e dedicação podem construir ao longo de muitos anos, necessários também para 

conquistar a imprescindível confiança e admiração dos seus alunos. 

 

Dando continuidade a esse mais de uma quarto de século de sucesso e excelência, iniciou-se no 

ano de 2002 uma nova fase da sua vida com a criação da UNICENID – União de Ensino Superior, 

Pesquisa e Extensão CENID como Mantenedora da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, 

credenciada pela Portaria nº 409/2002 e autorizada a funcionar pela Portaria nº 410/2002 do 

Ministério da Educação com o curso de Administração, com habilitações em Logística Empresarial, 

Gestão de Empreendimentos (inéditos na Bahia), e Marketing. 



 Projeto Pedagógico de Ciências 
             Contábeis 

 

 

6  

 

Desta forma, fica evidente mais uma vez o seu pioneirismo e espírito inovador no campo de 

estudo das ciências gerenciais, consolidando os seus 35 anos de excelência na formação e 

desenvolvimento de empreendedores e dirigentes empresariais. 

 

Uma nova fase inicia-se, em 2010, quando é adquirida pelo Grupo Lusófona, o maior grupo de 

ensino de Portugal, com presença forte em todos os PALOP – Países Africanos de Língua Portuguesa; 

liderado pelo Professor Doutor Manuel de Almeida, alma visionária e corajosa que, à semelhança dos 

seus antepassados, desbrava caminhos nunca dantes navegados, mas desta feita, apostando no capital 

humano, no seu desenvolvimento, na construção de um futuro que se quer próspero. 

 

A missão do Grupo Lusófona – Brasil consiste em, mais que tudo, conferir as ferramentas para 

que o povo brasileiro, continue no percurso rumo à excelência.  

 

Com uma forte aposta no desenvolvimento, crendo fielmente que só o trabalho, o esforço e a 

dedicação à causa Lusófona poderão lograr os objetivos grandiosos, no entanto, auto-sustentáveis que 

o Grupo Lusófona propõe. 

 

O espírito empreendedor do Professor Doutor Manuel de Almeida Damásio, aliado ao 

planeamento e à administração séria e comprometida de Instituições de Ensino Superior, farão, da 

FCGB – Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, uma referência, não só em território baiano, mas 

quicá, em todo o território nacional e sul-americano. 

 

1.2 MISSÃO  

 

 A Missão da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia consiste em gerar e difundir o 

conhecimento como também em promover uma educação integral, com vistas a formar profissionais 

capacitados, felizes e criativos. Estes profissionais são aliados à ética e ao espírito crítico, como 

também a uma atuação profissional socialmente responsável e comprometida com o 

autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do Estado da Bahia e da 

região. Com isto, espera-se que o profissional formado na Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia 

obtenha a devida competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos nos diversos 

campos do saber, através do ensino, do incentivo à pesquisa e de programas de extensão, 

indissociavelmente articulados e que, deste modo, passem de meros espectadores da realidade para 

agentes transformadores da sociedade. 

 

1.3. VISÃO DE FUTURO 

Consciente das desigualdades, dos contrastes regionais e da necessidade de uma 

transformação social a partir da educação, a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, até o ano de 

2016, tornar-se-á um centro de referência nacional na formação de profissionais devidamente 

capacitados, aliando a ética e o espírito crítico a uma atuação profissional socialmente responsável, 

com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação.  
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1.4. PRINCÍPIOS  

 No cumprimento de sua missão institucional, a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia 

tem como princípios norteadores:  

 

a) A promoção da excelência acadêmica, nas ciências, artes e humanidades;  

b) O respeito à diversidade intelectual, artística, institucional, política e ambiental;  

c) A gestão democrática, transparente e descentralizada; 

d) A igualdade de condições de acesso e permanência;  

e) A valorização e promoção do desenvolvimento de pessoas; 

f) O compromisso com a democracia e a justiça social; 

g) A busca de mecanismos de promoção da aprendizagem, correlacionando o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

 

1.5. FINALIDADES 

A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia tem como finalidade promover a educação como 

fundamento básico para o desenvolvimento do ser humano, contribuindo com o processo da 

humanização da sociedade, a fim de garantir o estabelecimento de relações mais justas e fraternas 

entre homens e mulheres, tendo como valores norteadores: a ética, o respeito e a liberdade. 

A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia mantém um plano institucional de capacitação 

de recursos humanos, objetivando garantir a qualidade das funções de ensino, de incentivo à pesquisa, 

à extensão e à gerência, por meio das seguintes estratégias: 

a) Divulgação ou publicação de dissertações, monografias, ou outros trabalhos acadêmicos 

ou profissionais do corpo docente ou técnico-administrativo; 

b) Política de recursos humanos que contempla um plano de carreira; 

c) Incentivo financeiro para os cursos de especialização, mestrado, doutorado ou 

aperfeiçoamento, em instituições brasileiras; 

d) Oferta de infraestrutura para que os seus docentes e demais colaboradores(as) imprimam 

ou editem suas produções científicas, com o patrocínio institucional. 

 

Os futuros profissionais são inseridos na realidade regional e brasileira e formados para colocar 

a ciência e a técnica a serviço do ser humano e da natureza, colaborando por meio dos conhecimentos 

adquiridos na IES para a construção de um mundo melhor, onde se busque a consciência plena e a 

plenitude do ser, o exercício de inter e transdisciplinaridade e para que estes profissionais tornem-se 

íntegros, integrais e integrados.  

 

 Para o cumprimento de suas finalidades a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia deverá 

firmar convênios, acordos, contratos ou protocolos, com instituições públicas, privadas e do terceiro 

setor, por intermédio da sua Mantenedora. 
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2. PERFIL DO CURSO 

2.1. INSERÇÃO REGIONAL E JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO 

A Bahia é o quinto estado do país em extensão territorial e equivale a 36,3% da área total do 

Nordeste brasileiro e 6,64% do território nacional. Da área de 564.692,67 km², cerca de 68,7% 

encontram-se na região do semi-árido, enquanto o litoral sendo o maior do Brasil, mede 1.183 km, 

abriga muitos tipos de ecossistemas, favorecendo a atividade turística por sua rara beleza.  

É um estado brasileiro situado ao sul da região Nordeste. A Bahia é o estado que mais faz 

divisa com outras unidades da Federação, possuindo um total de oito estados limítrofes, a saber: 

Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí (N); Minas Gerais e Espírito Santo (S); Goiás e Tocantins (O). 

Ao leste, possui divisa com o Oceano Atlântico. Ocupa uma área de 567.295,3 km². 

Sua capital é Salvador. As principais cidades, além da capital, Feira de Santana, Vitória da 

Conquista, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Camaçari, Jequié, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Barreiras, Porto 

Seguro, Teixeira de Freitas, Simões Filho e Paulo Afonso. 

Até a década de 1970, a Bahia caracterizou-se por uma economia predominantemente 

agrícola, voltada para a produção e exportação de matérias-primas dirigidas, em maior escala, para o 

mercado internacional. Fechando o modelo primário-exportador, a economia cacaueira constituiu-se 

no último dos grandes ciclos agrícolas vivenciados pelo Estado. 

 

Ao expandir-se no Sudeste baiano, a monocultura cacaueira delimitou uma região e propiciou 

uma riqueza, da qual se tornou dependente, não apenas o núcleo regional, mas também parcela 

significativa das finanças estaduais. Em que pese o volume de recursos gerados, a cacau cultura não 

foi capaz, por si só, de desencadear a implantação de outras atividades econômicas, permitindo a 

diversificação da estrutura produtiva estadual. 

 

O modelo econômico nacional e as formas de gestão, pública e privada, vigentes para o setor 

do cacau conduziram à dilapidação, pelo menos parcial, das divisas provenientes desta atividade, 

através do desvio da renda para outras regiões/estados, via tributação das exportações, do consumo 

suntuoso e das aplicações além dos limites regionais em inversões especulativas, financeiras ou 

imobiliárias, efetuadas pelos seus “empresários”. Não obstante o despontar de uma oligarquia 

afortunada, a implantação de uma indústria de beneficiamento do cacau e o melhor aparelhamento 

dos centros urbanos da região, a riqueza propiciada por esta atividade não gerou diretamente, 

tampouco amealhou, um maior progresso econômico para todo o Estado. 

 

Sem produzir efeitos significativos, a economia cacaueira permitiu a manutenção do modelo 

primário-exportador, garantido a liderança do setor agrícola na composição do PIB estadual e na 

pauta de exportações baianas, até meados da década de 70. Mesmo após esse período, quando a Bahia 

abraça, de fato, a industrialização, a importância do cacau faz-se ainda presente no âmbito regional e 

nos fluxos de troca internacionais estabelecidos pelo Estado. A propósito, em 1985, o cacau e seus 

derivados ainda permaneciam como principal segmento nas exportações baianas, embora a indústria 

de transformação já tivesse assumido posição de maior destaque na composição do PIB da Bahia. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_%28subdivis%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semi-%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
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A queda dos índices de participação do segmento do cacau nas vendas externas, a partir da 

segunda metade dos anos 80, refletiu não somente a ascensão da indústria de transformação, mas 

também a crise vivenciada pela economia cacaueira, a qual trouxe consigo o declínio de toda uma 

região dependente, quase que exclusivamente, do sistema monoprodutor. 

 

O processo de industrialização pelo qual a Bahia passou, a princípio, com a Refinaria Landulfo 

Alves (RLAM), em seguida, com a constituição do Centro Industrial de Aratu (CIA) e, enfim, com a 

consolidação do Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) na década de 80, imprimiu novas 

cores na estrutura produtiva do Estado. Os segmentos que emergiram com esta industrialização – 

petróleo e seus derivados químico e petroquímico – passaram a responder crescentemente pela nova 

conformação do PIB estadual, notadamente no segundo caso. O quadro econômico que se edificou 

aos poucos produziu reflexos no perfil das exportações baianas, conduzindo a que, em 1985, os dois 

segmentos acima mencionados assumissem, agregadamente, uma posição quase equivalente à do 

cacau no conjunto das trocas internacionais. 

 

Ainda na Segunda metade dos anos 80, com a ampliação da unidade industrial da Caraíba 

Metais, a metalurgia baiana sofreu um incremento significativo, ampliando a sua participação nas 

vendas externas da Bahia, em cerca de 380%, entre os anos de 1985 e 1990. Todos esses avanços 

conduziram a que o setor industrial alcançasse os anos 90, respondendo por cerca de 90% das 

exportações baianas. 

 

A emergência de uma moderna economia industrializada, essencialmente produtora de bens 

intermediários, complementares à indústria localizada na região Sudeste do País, e pautada nas 

potencialidades presentes no Estado, situada nos limites da Região Metropolitana de Salvador (RMS), 

consolidou esta grande região como o espaço mais dinâmico da Bahia. Contando com o intenso apoio 

governamental, tanto no que diz respeito à constituição da infraestrutura básica de suporte ao setor, 

quanto na participação do capital societário e na concessão de incentivos fiscais e financeiros, a 

indústria implantada na RMS desencadeou uma série de transformações de caráter urbano-social na 

capital baiana. 

 

A cidade do Salvador vivenciou mudanças na sua estrutura urbana, de modo a atender às 

demandas provenientes da nova indústria e da consequente ampliação do aparato estatal. Entre as 

principais mudanças está a constituição de uma rede hoteleira, a implantação de avenidas de vale, o 

deslocamento do centro econômico / financeiro da cidade, o fortalecimento do setor comercial 

varejista, o que resultou no aparecimento dos shoppings centers, além da edificação do centro 

administrativo, com o objetivo de reunir a máquina estatal em um mesmo espaço. 

 

 Em Salvador existem 47 instituições de educação superior privadas, credenciadas e em 

funcionamento no ano de 2013, dentre estas: 2 Universidades, 2 Centros Universitários e 43 

Faculdades, sendo uma delas a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia. 

 Conforme dados disponíveis para consulta do Censo Escolar 2012, publicados no Diário 

Oficial da União no dia 21 de dezembro de 2012, em nível médio são 91 escolas privadas, 145 escolas 

estaduais e 1 federal, totalizando 237 Escolas de Ensino Médio em Salvador, com 19.288 matrículas 

nas escolas privadas, 83.757 matrículas nas escolas estaduais e 355 matrículas na escola federal, 

totalizando 103.400 matrículas nas escolas de ensino médio de Salvador (Fonte: 
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http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam;jsessionid=CFE22A518F236

88753BF7C240416C5C6). 

 

 A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia concebeu o Curso de Ciências Contábeis 

partindo da premissa básica de que a sociedade onde está inserida necessita de profissionais da área 

de contabilidade. A complexidade das operações econômicas nas organizações determinou a efetiva 

necessidade de se manter registros, controle e prestação de contas de todas as atividades, culminando 

nas funções de um contador que hoje não se restringem ao âmbito fiscal, tornando-se de vital 

importância para as empresas, informações cada vez mais precisas para análise e tomada de decisões, 

atrair investidores e honrar os compromissos legais existentes. Portanto, o curso de Ciências 

Contábeis proposto pela Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia preparará o cidadão para uma 

prática constante de registro, de controle, que demonstram transparência de toda a situação contábil 

de pessoas físicas e jurídicas, e ainda, para o exercício das funções de Auditoria e Controladoria, com 

ética e responsabilidade. Mais do que simplesmente ocupar-se das contas de uma empresa, o contador 

tem papel fundamental no processo de reunião, análise e sistematização das informações econômicas 

e gerenciais que norteiam e facilitam as ações administrativas e os processos decisórios dentro de 

uma organização. Por isso, seu trabalho é indispensável e suas possibilidades de atuação bastante 

diversificadas. 

 

2.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

A Faculdade assume a perspectiva pluralista, integradora e dialógica na concretização do seu 

projeto educacional, abrigando diferentes valores e convicções, estimulando em seu meio, 

crescentemente, o respeito às atitudes contrastantes e pontos de vista conflitantes.  

Em consonância com este compromisso, a educação é entendida enquanto uma prática 

sócio-política realizada no âmbito das relações sócio-histórico-culturais, promovedora da formação 

de pessoas tecnicamente competentes, mais humanizadas, éticas, críticas e comprometidas com a 

qualidade de vida dos cidadãos. Pessoas que pensam e refletem o mundo, o contexto social e assumem 

o seu papel de protagonistas na emergência de uma sociedade nova. 

  

Ao fortalecer a dimensão humana e ética na formação de seus profissionais, a Faculdade de 

Ciências Gerenciais da Bahia entende que a produção do conhecimento se efetiva mediante a 

superação de um modelo de ciência cartesiano, fragmentado, determinado pela racionalidade técnica, 

que transforma a experiência educativa em puro treino técnico. Nesta instituição, abraça-se a 

concepção de que o homem e a ciência se fazem mediante relações formativas intencionais, 

integradoras, criticamente curiosas, no qual pensar e formar profissionais é antes de tudo, formar 

pessoas de forma dinâmica, por meio do diálogo que marca a possibilidade de interação e de 

reconhecimento da diversidade. Assim, acredita-se que os sujeitos do processo educativo devem 

assumir-se como seres sociais e históricos, como pessoas que pensam, que sabem se comunicar, e 

criam possibilidades de práticas transformadoras.  

 

Neste cenário de aceleradas transformações culturais, sociais e científicas da sociedade 

contemporânea, marcada pela avassaladora onda das relações globais, a educação superior assume o 

primordial papel de formar profissionais que pensem e ajam de forma solidária e engajada 

socialmente, vivenciando o que alguns autores chamam de uma formação que desperte a “visão 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam;jsessionid=CFE22A518F23688753BF7C240416C5C6
http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam;jsessionid=CFE22A518F23688753BF7C240416C5C6
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compreensiva de totalidades, sínteses abertas que suscitam a interrogação e a busca”.  

 

A educação superior requer assim pessoas capazes de entrosamento, capazes de inter-

relacionarem áreas diversas, que estejam aptas a vivenciar e a compreender as mudanças culturais, e 

as implicações da globalização na vida dos indivíduos. Precisa atentar para as questões do que 

significa interagir e conviver numa sociedade cada vez mais científica e tecnológica, ao mesmo tempo 

em que é imprescindível desenvolver uma prática científica que compreenda os complexos problemas 

sociais, políticos e econômicos de nosso tempo. 

 

Formar profissionais nesta sociedade sem fronteiras, assolada pela competitividade e 

individualismo requer o reconhecimento de valores que contribuem para práticas integradoras, 

emancipatórias e inclusivas, formando pessoas com visões abertas e rigorosamente críticas, como já 

enfatizamos anteriormente.  

 

Nesse sentido, a ideia da integração, é a linha mestra do projeto acadêmico, ao lado da 

reorientação da atitude intelectual e da ação do futuro profissional da Faculdade de Ciências 

Gerenciais da Bahia. Essa concepção integradora envolve um tríplice aspecto: a integração da teoria 

à prática, a integração ensino-serviço e a integração disciplinar.  

 

Nessa direção, espera-se no final do processo formativo, uma educação que proporcione 

competência para a resolução dos problemas mais frequentes, segundo uma ação integrada, crítica, 

eficiente e comprometida com a realidade social.  

 

Este processo formativo toma corpo por meio dos projetos político-pedagógicos dos cursos 

que tem importância substantiva, na medida em que desejamos formar pessoas capazes de 

compreender as realidades do mundo, contextualizando-as de forma adequada; de refletir, com rigor 

e de maneira integrada, sobre os diversos e diferentes contextos; de promover a crítica e de agir sobre 

as especificidades locais, sem perder, ao mesmo tempo, a dimensão do global.  

 

2.2.1. Políticas de ensino 

  As políticas de ensino da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia incentivam a produção 

do conhecimento com qualidade, relacionando-as com o seu contexto regional e sem perder de vista 

a formação ética e humanizadora. Pode-se destacar a ênfase à formação generalista com caráter 

problematizador e continuado, que permite o desenvolvimento de seus discentes de modo criativo, 

multidirecional e engajado socialmente.  

 

Outro aspecto a ser ressaltado é a ênfase à integração durante o percurso da aprendizagem. 

Esta integração se configura a partir de inovações metodológicas, avaliação continuada, relações 

teoria-prática e ensino-serviço, interdisciplinaridade e o incentivo a percursos curriculares mais 

abertos, contemplando as atividades complementares. 

  

Desta forma, as políticas de ensino assumem os seguintes compromissos gerais:  

 

a) Ampliar o universo de atividades da Faculdade nas suas várias frentes de atuação, mediante 



 Projeto Pedagógico de Ciências 
             Contábeis 

 

 

1 2  

métodos inovadores de participação na aprendizagem;  

b) Desenvolver programa de educação à distância;  

c) Priorizar ações acadêmicas relacionadas direta ou indiretamente aos problemas sociais 

básicos;  

d) Incentivar o trabalho interdisciplinar;  

e) Desenvolver estudos voltados à integração dos diferentes níveis educacionais;  

f) Desenvolver estudos transdisciplinares que favoreçam a criação e a inovação no ambiente 

acadêmico;  

g) Estimular o desenvolvimento de ações relativas à educação inclusiva.  

 

2.2.1.1. Política para Graduação 

 

O ensino de graduação na Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia será generalista e 

pluralista, admitindo, todavia, habilitações profissionais específicas e considerando que a base da 

atuação profissional deve assentar-se em sólidos conhecimentos fundamentais das diversas áreas do 

saber relacionadas com cada profissão. Os perfis dos cursos de graduação, orientados pelos seus 

projetos pedagógicos, fundados no Projeto Institucional da Faculdade, assegurando consonância com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, irão favorecer a formação de profissionais com visão ampla e 

crítica da realidade regional, garantindo o estímulo à iniciação científica, cultural e tecnológica, com 

vistas a uma ação transformadora da realidade e o efetivo compromisso com um modelo sustentado 

de desenvolvimento da Região Nordeste do Brasil. 

 

A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia irá investir continuamente na excelência da 

graduação com qualidade formal e política, onde o ensino decorre da necessidade de socialização do 

conhecimento e da prática, tornando a ação do acadêmico, ao mesmo tempo, educativa e produtiva. 

 

O ensino contextualizado atribui maior significado tanto aos conteúdos a serem estudados, 

quanto às próprias experiências do aluno, permitindo a formação de um cidadão consciente, crítico e 

transformador. 

 

A prática educativa é viabilizada através da interação professor-aluno, transpondo o espaço 

da sala de aula. 

 

Enfim, a política de graduação da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia contempla 

atividades complementares, definidas em cada curso, representadas por seminários de atualização ou 

de complementação, projetos integrados, projetos de extensão, programas de iniciação científica, 

participação em congressos e outros eventos que assegurem a interdisciplinaridade e a articulação da 

academia com o mundo do trabalho.  

 As políticas de graduação estão relacionadas, desta forma, às seguintes metas: 

  

a) Consolidar o processo de avaliação interna dos cursos de graduação e promover sua 

avaliação externa, a fim de contribuir para a elevação de sua qualidade;  

b) Estimular a implementação de práticas pedagógicas inovadoras; 

c) Promover a realização de atividades complementares que propiciem maior articulação 

entre os cursos; 

d) Incentivar programas de iniciação científica e tecnológica, bem como outros programas 
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especiais dirigidos ao aperfeiçoamento da graduação; 

e) Estimular a disseminação da cultura empreendedora no âmbito dos cursos de graduação; 

f) Expandir os espaços extramuros destinados à realização de estágios e de prática 

profissional; 

g) Manter estudos visando a permanente atualização do processo seletivo de acesso à 

instituição; 

h) Implantar programa de ensino à distância, consideradas suas diversas modalidades;  

i) Articular a graduação com programas especiais destinados a contribuir para a melhoria do 

quadro da educação básica. 

 

2.2.1.2. Política para Pós-Graduação  

 

A Política para a Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia caracteriza-

se por um conjunto de princípios e propostas que contemplam o presente e vislumbram o futuro no 

tom e no teor dos sonhos daqueles que a idealizaram e das ações daqueles que dela fazem parte. 

Contextualiza-se, na própria experiência institucional, cultural e científica desta Instituição, em um 

momento histórico em que o país vive intensos e multisseculares desafios, podendo e devendo, assim, 

beneficiar-se da existência de cursos e linhas de pesquisa que contemplem, em sua concepção, a 

construção de uma dinâmica social, mais humana e mais justa.  

 

A participação na construção dessa nova sociedade civil torna-se, nessa perspectiva, uma das 

razões da existência da Pós-Graduação da Faculdade. Assim, sua consolidação se efetivará com a 

contínua formação de docentes, pesquisadores e profissionais, através de seus programas lato sensu, 

contribuindo, dessa forma, para o surgimento de lideranças sociais, culturais, políticas e empresariais. 

Concebida, portanto, como um dos instrumentos avançados e rigorosos para a construção desse novo 

paradigma no campo universitário, em sintonia com as demandas científico-culturais e histórico-

sociais de nosso tempo, o seu programa de Pós-Graduação, preconiza: 

a) Uma atuação que se concretize em consonância com a Missão da Instituição que é, 

prioritariamente, a de busca contínua de excelência na qualidade de ensino e na formação 

integral da pessoa humana. A Pós-Graduação, como parte indissolúvel desse universo é 

entendida como uma frente avançada de ensino que a Instituição oferece, na busca dessa 

formação completa e crítica, sem distinção de raça ou credo; 

b) Uma atuação voltada para a comunidade, não só acadêmico-científica, mas para a 

sociedade brasileira mais ampla; que propõe, integra e implementa programas 

comunitários, atenta às necessidades ainda básicas de uma sociedade onde coexistem 

desigualdades impeditivas ao exercício consciente e crítico da cidadania; neste passo, o 

pressuposto é o de que a atividade acadêmica não pode absolutamente se desvincular da 

formação de uma cidadania ativa, participante e empreendedora; 

c) Uma atuação que busca, para atendimento à comunidade e para seu pleno desenvolvimento 

cultural-técnico-científico, acordos e formas variadas de cooperação faculdade/sociedade, 

bem como convênios, intercâmbios e parcerias interinstitucionais locais, nacionais e 

internacionais; 

d) Uma atuação que respeita e incentiva a criação contínua de núcleos de produção científica, 

cultural, tecnológica e gerencial e de atividades interdisciplinares em sua estrutura e 

programas curriculares. 
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A Política de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia elege Cursos e 

Programas com diferencial regional e nacional atualizado e marcante, imprimindo ao seu nome um 

traço forte e, sobretudo, contemporâneo de personalidade, fortalecendo a sua organicidade e a sua 

identidade institucional. 

 

A Pós-Graduação a ser implantada, assim diferenciada, pauta-se pela preocupação com a 

qualidade de cada um de seus cursos e setores, cada um de seus membros e de seus projetos e ações, 

entendendo a qualidade como um processo contínuo. Uma Pós-Graduação que se avalia, na busca de 

resultados que satisfaçam a todas as pessoas nela empenhadas, sobretudo os estudantes que a 

procuram, motivando-os a alcançarem os objetivos maiores da Pós-Graduação e desta Instituição. 

 

Essencial, é a Pós-Graduação manter vínculos estreitos com os Cursos de Graduação, com 

vistas a um permanente intercâmbio de experiências e informações. 

 

Ao fomentar uma fecunda atividade de pesquisa, a Pós-Graduação efetiva uma política de 

valorização de seu quadro docente, coerente com os alvos principais do projeto da Instituição. 

 

A implantação de uma infraestrutura adequada às metas da Pós-Graduação, condição para o 

seu êxito e para o seu reconhecimento nacional e internacional, será operacionalizada por parte da  

Faculdade, através de:  

 

a) atualização constante das bibliotecas; 

b) manutenção de laboratórios adequadamente equipados; 

c) ampliação de bancos de dados informatizados e convencionais; 

d) reserva de espaços e ambientes para a variedade de pesquisas específicas     que os Cursos 

de Pós-Graduação demandam, além de atividades culturais, comunitárias e filantrópicas 

relacionadas aos propósitos dos Programas.  

 

2.2.2. Políticas de Gestão  

As políticas de gestão da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia pressupõem a apreensão 

crítica e global da realidade em que se pretende intervir e a escolha criteriosa de instrumentos 

essenciais às mudanças pretendidas. Assim, a gestão da Faculdade desenvolve uma visão crítica, 

participativa, propositiva e global, tanto dos processos de aprendizagem quanto dos processos de 

gestão.  

 

Estas políticas têm como objetivo consolidar práticas institucionais qualitativas e rever, 

ampliar e inovar no campo da gestão, já que esta é diretamente articulada com o processo acadêmico. 

Esta articulação engloba, ainda, a inerência do compromisso social da Faculdade de Ciências 

Gerenciais da Bahia e à política gestora.  

 

A gestão da Faculdade assume, desse modo, o papel de orientadora do funcionamento 

institucional, viabilizando a co-responsabilidade dos sujeitos envolvidos mediante a participação 

ativa nos processos de planejamento e execução do projeto institucional.  
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Estas políticas compreendem os seguintes compromissos: 

 

a) Assumir posição de destaque no processo de desenvolvimento da sociedade; 

b) Concentrar, na problemática social, o conhecimento, as inovações e as tecnologias 

produzidas nas atividades acadêmicas;  

c) Expandir relações e parcerias, em todos os níveis, para realização conjunta de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão;  

d) Promover sua permanente avaliação institucional e de seu papel social;  

e) Aperfeiçoar modelo de gestão com base na avaliação e no planejamento institucional;  

f) Criar e/ou consolidar estratégias e meios adequados de comunicação, de modo a atingir a 

comunidade interna e a sociedade em geral;  

g) Promover a descentralização de decisões e estimular a participação da comunidade 

acadêmica na gestão;  

h) Fortalecer os órgãos colegiados da Instituição;  

i) Orientar a ação das diversas instâncias a serviço das atividades fins;  

j) Vincular a política orçamentária- financeira aos objetivos da área acadêmica.  

 

2.2.3. Responsabilidade Social da Faculdade 

Atuar com responsabilidade social. Essa é a política da Faculdade de Ciências Gerenciais da 

Bahia, uma instituição que tem consciência do seu papel na comunidade e dará ênfase em 

compartilhar seu sucesso com as comunidades em que atua, oferecendo suporte aos menos 

favorecidos. 

 

A Faculdade insere-se na realidade regional por meio de sua responsabilidade social que, por 

definição, é um elemento intrínseco ao seu projeto educacional.  

 

De fato, a responsabilidade social nas IES é entendida como um modo de imprimir à gestão 

institucional um caráter de parceria, de co-responsabilidade pelo desenvolvimento social. Essa é a 

concepção da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia sobre o assunto, o que nos leva a ouvir os 

diferentes atores envolvidos (dirigentes, funcionários, professores, estudantes e prestadores de 

serviços) e incorporar suas manifestações ao planejamento de nossas atividades, dentro dos limites 

institucionais e no estrito cumprimento das funções para as quais foi criado. Não podemos abdicar de 

nossos projetos político-pedagógicos que têm, na qualidade e na adequação, questões obrigatórias.  

 

Neste sentido, é importante tratar o tema da responsabilidade social avaliando os conteúdos 

curriculares de nossos cursos de graduação e o impacto do projeto educacional na vida das pessoas e 

da comunidade. Como bem social, cabe repetir que, a educação deve ser sempre de qualidade e 

responder aos anseios da sociedade a que deve servir. Isto nos leva a pensar em educação com 

responsabilidade social e para a responsabilidade social. Formar para, significaria que os estudantes 

aprenderiam primeiro o que é responsabilidade social e depois a aplicariam. Isto levaria a um grande 

reducionismo no conceito do tema. Já agir com responsabilidade social implica compromisso com o 

outro e exige o resgate sobre os valores que norteiam a organização do projeto pedagógico. Qual o 

significado dessa reflexão? Podemos resumir dizendo que há educadores que asseguram de forma 

simplista que os estudantes aprendem e praticam responsabilidade social quando são envolvidos em 
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atividades de extensão. É certo que a ação extensionista coloca estudantes e professores diante de 

realidades que beneficiam ou comprometem o desenvolvimento social. Mas nossa visão de 

responsabilidade social permeia todo o processo educacional, o qual é muito mais do que extensão. 

Por isso, insistimos na reflexão sobre a construção do trabalho pedagógico e defendemos que todo 

espaço educacional e toda atividade educativa devem incluir compromisso com a responsabilidade 

social, viabilizadora de um futuro mais humano e humanizado. 

 

Formar com responsabilidade social é dispor-se a superar o mero compromisso com a 

instrução, implica viver e praticar o verdadeiro papel do educador.  

 

Essa concepção de responsabilidade social e sua ampla interação com a construção do projeto 

educacional, cumprida de forma adequada e correta, promove a inserção regional da Faculdade de 

Ciências Gerenciais da Bahia, na medida em que as propostas curriculares adotadas se comprometem 

com a realidade de nosso meio e as demandas do contexto histórico-social.  

O Brasil apresenta peculiaridades de um país altamente desigual, com diversidades que 

exigem tratamento diferente, a partir da formação de profissionais comprometidos com a realidade 

em que vão atuar e, por isso, precisam conhecê-la, produzindo um conhecimento no qual o 

“desenvolvimento tecnológico e social devem traduzir-se em sabedoria de vida”. 

 

Essa inserção regional não implica em ignorar o universal, mas fazer de seu entendimento um 

instrumento para melhor compreender e intervir em nossos problemas.  

 

Ademais, nosso olhar sobre a conjuntura mundialisada e marcada pela velocidade tecnológica 

não deixa de considerar os valores oriundos de nossa identidade institucional, buscando sempre o 

equilíbrio entre o real e o possível.  

 

2.3. OBJETIVOS DO CURSO 

2.3.1. Objetivo Geral  

 Formar profissionais competentes e habilitados nos âmbitos técnico e analítico, capazes de 

compreender as rápidas mudanças no mundo dos negócios e na tecnologia, de modo a aplica-las com 

eficiência no exercício de sua profissão, proporcionando uma formação geral e humanística, 

fornecendo condições de complexidades e competividade, atuando  como agente, de forma ética e 

responsável, gerando resultados positivos para as organizações/ instituições, promovendo mudanças 

no gerenciamento e nas soluções de possíveis problemas,  a fim de colaborar  no desenvolvimento 

econômico social. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Promover formação técnica e científica, oportunizando a compreensão da contabilidade por 

meio de raciocínio lógico e prático; 
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 Formar profissionais que tenham conhecimento necessário para utilizar a contabilidade como 

sistema de informação voltado ao gerenciamento das organizações; 

 Disponibilizar condições à prática da pesquisa, conscientizando sobre a necessidade da 

formação continuada; 

 Estimular o espírito empreendedor; 

 Desenvolver habilidades de comunicação e liderança, bem como aptidão para administrar 

conflitos organizacionais; 

 Interpretar e analisar relatórios contábeis; 

 Exercer com sabedoria e ética as atribuições de um contador, diante da legislação vigente; 

 Formar profissionais com competência e habilidade técnica vinculada à formação sócio-

política atual; 

 Conhecer e interpretar as legislações no que refere a área Comercial, Societária, Trabalhista, 

Tributária, Política Fiscal e normas jurídicas; 

 Capacitar o aluno para a execução das atividades de auditoria, perícia, arbitragem, 

quantificação de acervos patrimoniais, criação, implantação e acompanhamento de controles 

internos em seguimentos produtivos e/ou institucional; 

 Propiciar condições para a conscientização da responsabilidade social e atitudes éticas no 

âmbito social, voltado para o exercício pleno da cidadania; 

 Despertar a capacidade criativa e empreendedora no âmbito contábil. 

 

2.4. PERFIL DO EGRESSO 

 O egresso do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia terá 

sua formação pautada em um processo que o caracterize como um bacharel crítico, ético e capacitado 

para planejar, organizar, liderar e dirigir as atividades de controle e gerenciamento contábil nas 

empresas, com visão de globalização, sem perder de vista as necessidades regionais. As diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em Ciências Contábeis, bem como as orientações do 

Conselho Federal de Contabilidade foram levadas em consideração na elaboração dos conteúdos 

curriculares para a formação do egresso do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências 

Gerenciais da Bahia.  

 

 Neste contexto, a Faculdade traçou para os futuros bacharéis o seguinte perfil profissional: 

 

 nas organizações micro, pequenas, médias e grandes, se optar por trabalhar como empregado; 

 na qualidade de empresário da Contabilidade, se optar pelo seu próprio escritório; 

 na condição de autônomo, se optar por ser consultor, perito contábil, auditor independente na 

forma de pessoa física, etc. 

 

 Para tanto, serão desenvolvidas as seguintes competências e habilidades: 

 

 utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais; 

 demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

 elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus 

usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
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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 o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo as 

atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 

governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer 

segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 

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

gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção 

de valores orientados para a cidadania;  

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

revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a 

tecnologia da informação; 

 exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através 

da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais. 

 

2.5. ESTRUTURA CURRICULAR 

A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia apresenta-se como um espaço de construção do 

conhecimento e como tal utiliza o universo de seus estudantes na elaboração destes saberes. Propor 

práticas pedagógicas inovadoras é romper com a linearidade dos currículos e sua fragmentação, 

oportunizando uma simbiose entre as diferentes áreas do conhecimento. Nesta perspectiva, a 

Faculdade alicerça o seu trabalho num sujeito elaborador e criador do conhecimento e para tanto 

desenvolve as seguintes práticas inovadoras: a construção de seminários, de projetos 

interdisciplinares, de projetos de extensão e de inclusão digital, que permitem a toda comunidade 

acadêmica o acesso às novas tecnologias. Sendo assim, a Faculdade embasa seu trabalho pedagógico 

em um olhar crítico, reflexivo e participativo. 

 

Considerando que as mudanças que ocorrem na sociedade influenciam nos rumos do sistema 

educacional, acreditamos que a prática docente deve ser composta de métodos e técnicas variadas, 

tendo por base os objetivos propostos. Neste sentido, é importante que o professor seja flexível ao 

escolher os procedimentos com os quais pretende trabalhar com os estudantes, procedimentos esses 

adequados ao momento em questão, onde prevaleçam ainda: a criatividade, o respeito pelas 

diferenças, o incentivo ao desenvolvimento da autonomia nos discentes, a habilidade de convivência, 

o espírito crítico, a capacidade de liderança e de resolução de problemas. 

Partindo do princípio que as práticas pedagógicas não são unificadas e que práticas diversas 

algumas vezes podem coexistir na mesma disciplina e, em algumas situações na mesma instituição 

de ensino, destacamos algumas práticas pedagógicas que podem ser desenvolvidas pelos professores: 

a) a elaboração de trabalhos tendo como de partida as problemáticas do entorno do aluno; 

b) desenvolvimento de projetos (pedagogia de projetos); 

c) organização de seminários e pesquisas; 

d) práticas de uma avaliação formativa; 

e) criação de novas formas de avaliar e auto-avaliar. 
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 A Estrutura Curricular do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Gerenciais 

da Bahia contempla, além das disciplinas teóricas, o projeto integrador até o 6º semestre do curso e 

disciplinas optativas (dentre elas a disciplina de libras). 

 O projeto integrador tem por objetivo principal articular os saberes inclusos nas disciplinas de 

cada semestre letivo nos quais estão incluídos. O desenvolvimento de projetos objetiva, também, 

tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais dinâmicos, interessantes, significativos, reais 

e atrativos aos alunos e professores.  

Desta forma, alunos e professores constroem juntos os seus próprios conhecimentos, 

superando os saberes cotidianos em razão de novos conhecimentos científicos, com total autonomia 

intelectual. O desenvolvimento de projetos desenvolvidos coletivamente possibilitará aos 

profissionais uma atuação complexa, competente e inovadora, pois os conhecimentos deixarão de 

serem vistos numa visão disciplinar e passarão a ser norteados por projetos interdisciplinares e 

contextualizados. 

 

2.6. Conteúdos Curriculares 

Ao selecionar os conteúdos específicos de formação de seus graduandos, a Faculdade de 

Ciências Gerenciais da Bahia compreende que é fundamental que este seja integrado à realidade 

operada com referenciais específicos tais como: 

 

a) O sócio-antropológico, que considera os diferentes aspectos da realidade social em que o 

currículo será aplicado;  

b) O psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do aluno;  

c) O epistemológico, que se fixa nas características próprias das diversas áreas do saber 

tratadas pelo currículo;  

d) O pedagógico, que se apropria do conhecimento gerado na sala de aula em experiências 

prévias. 

 

 

Além de: 

 

a) problematizar a realidade através da observação direta pelos próprios estudantes,com um 

olhar analítico e crítico, descobrindo necessidades, buscando soluções pelos estudos; 

b) proporcionar um conjunto de conhecimentos científicos que assegurem o domínio 

científico e profissional indo além da transmissão de conteúdos e produção do 

conhecimento, possibilitando a ampliação de horizontes; 

c) compreender os determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais nos níveis individuais e coletivos. 

 

A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia entende que o processo educacional deve estar 

centrado nos conteúdos relevantes para a formação do cidadão, respeitadas as especificidades das 

diferentes disciplinas. O estudante deve ser avaliado quanto ao desenvolvimento de competências e 

habilidades, por meio da aprendizagem significativa daqueles conteúdos.  Além disso, o 

desenvolvimento metodológico dos conteúdos requer estratégias que mobilizem e desenvolvam 
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várias competências cognitivas básicas, como a observação, a compreensão, a argumentação, a 

organização, a análise, a síntese, a comunicação de ideias, o planejamento e a memorização.  

Portanto, ao selecionar os conteúdos para suas disciplinas, os docentes da Faculdade de 

Ciências Gerenciais da Bahia irão: 

 

a) tomar como referência a prática profissional, analisar criticamente as formas de seleção e 

organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu significado no processo de 

ensino-aprendizagem, identificando qual a concepção de homem, mundo e educação que 

estão orientando essa prática; 

b) discutir a importância da determinação dos objetivos como elementos que orientam o 

processo, envolvendo a seleção de conteúdos, procedimentos, avaliação, e definindo o 

tipo de relação pedagógica a ser estabelecida; 

c) considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui em um instrumental 

teórico-prático para a compreensão da realidade do aluno, tendo em vista a sua 

transformação.  

 

2.7. METODOLOGIA 

A concepção que embasa a ação da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia é a de que o 

processo de ensino-aprendizagem se constitui a partir das relações entre os sujeitos, em torno de um 

objeto, e que essas ações não são abstratas e universais ou apenas cognitivas, porém nelas estão 

presentes também imaginações, emoção, prazer, valores, crenças e concepções a respeito do mundo 

e do Homem. 

 

A Metodologia do Ensino Superior aqui preconizada parte da análise do processo de ensino e 

sua relação com o contexto global do fenômeno educativo, bem como procura configurar o ensino e 

a aprendizagem como uma dinâmica interativa, situada historicamente, destacando-se o papel do 

professor e do aluno. Os conteúdos de ensino são organizados de acordo com uma visão 

eminentemente processual e o desenvolvimento curricular como um campo de intervenção e ação do 

professor. Essa abordagem está relacionada, mais especificamente, com a seleção de conteúdos, sua 

estruturação e sequenciação, o planejamento e a avaliação das atividades. 

 

O processo de seleção de conteúdos prende-se ao seguinte: 

 

a) Garantir a aproximação de disciplinas tanto de formação básica quanto profissionalizante, 

que ministrem conteúdos afins, estimulando a interdisciplinaridade e a correlação entre 

teoria e prática;  

b) Propiciar ao aluno a vivência nos campos de atuação desde o início do curso, propiciando 

a interação de teoria com prática, influindo na motivação do aluno e valorizando a 

integração interdisciplinar;  

c) Aproximar os diversos cenários de aprendizagem em séries subsequentes, permitindo a 

aquisição gradual de conhecimentos e habilidades (do mais simples ao mais complexo); 

d) Estimular a formação do pensamento lógico-crítico-reflexivo; 

e) Valorizar a pesquisa como instrumento de conhecimento analítico da realidade e gerador 

das transformações sociais; 
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f) Estimular o talento, a criatividade, a iniciativa, face às exigências das demandas de 

mercado na contemporaneidade; 

g) Criar ambiente solidário e participativo de aprendizagem, possibilitando a socialização e 

o desenvolvimento de projetos que atendam aos diversos segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATRIZ CURRICULAR 

    3.1. MATRIZ CURRICULAR 

 Contabilidade Introdutória I 60 h/a 
Informática 60 h/a 
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1º semestre 

Instituições do Direito Público e Privado 60 h/a 
Língua Portuguesa 60 h/a 
Matemática 60h/a 
Projeto Integrador 25 h/a 
Carga horária do semestre 325 h/a 

   

 

 

 

2º semestre 

Contabilidade Introdutória II 60 h/a 
Estatística  60 h/a 
Estudos Organizacionais  60 h/a 
Metodologia e Prática da Pesquisa 60 h/a 
Teoria Econômica 60 h/a 
Projeto Integrador 25h/a 
Carga horária do semestre 325h/a 

 

 

 

 

3º semestre 

Comunicação Empresarial 60 h/a 
Contabilidade Intermediária I 60 h/a 
Direito Empresarial  60 h/a 
Matemática Financeira  60 h/a 
Psicologia Organizacional 60 h/a 
Projeto Integrador 25 h/a 
Carga horária do semestre 325 h/a 

   

 

 

 

4º semestre 

Contabilidade Intermediaria II 60 h/a 
Contabilidade e Análise de Custos I 60 h/a 
Direito e Legislação Tributária  60 h/a 
Direito Trabalhista e Legislação Social 60 h/a 
Sistemas de Informação  60 h/a 

Projeto Integrador 25 h/a 
Carga horária do semestre 325 h/a 
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5º semestre 

Administração Financeira  60 h/a 
Análise das Demonstrações Contábeis 60 h/a 

Contabilidade e Análise de Custos II 60 h/a 
Planejamento e Contabilidade Tributária  60 h/a 

Teoria Geral da Contabilidade 60 h/a 

Projeto Integrador 25 h/a 
Carga horária do semestre 325h/a 

   

 

 

 

6º semestre 

Contabilidade Avançada 60 h/a 

Contabilidade Gerencial 60 h/a 
Ética e Responsabilidade Social nas Organizações 60 h/a 
Orçamento Público 60 h/a 
Planejamento e Gestão Estratégica 60 h/a 
Projeto Integrador 25 h/a 
Carga horária do semestre 325h/a 

 

 

 

 

7º semestre 

Auditoria 60 h/a 
Contabilidade Pública 60 h/a 

Controladoria 60 h/a 
Perícia, Avaliação e Arbitragem 60 h/a 
Elaboração do Trabalho de Curso I 60 h/a 
Estágio Supervisionado I 150 h/a 

h/a Carga horária do semestre 450 h/a 

   

 

 

 

8º semestre 

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 60 h /a  
Contabilidade Social 60 h /a  
Empreendedorismo 60 h/a  
Optativa 60  h/a 
Elaboração do Trabalho de Curso II  60 h/a   
Estágio Supervisionado II 150 h/a 
Carga horária do semestre 450 h/a 

 

Componentes Curriculares   2400h 

Elaboração do Trabalho de Curso  150h 

Estágio Supervisionado  300h 

Atividades Complementares  150h 

 

Carga Horária Total do Curso 3.000h 

 

Optativas: 

 Libras – Língua Brasileira de Sinais 

 Ambiente Econômico e Mercado de Capitais 
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3.2. EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 

1º semestre 

 

Contabilidade Introdutória I – 60h 

 

Ementa: 

 

Estática e Dinâmica Patrimonial. Fatos Contábeis. Procedimentos Contábeis: Conta, Livro diário e 

Razão, Método das Partidas Dobradas, Mecanismo do Débito e Crédito, Lançamentos, Balancete de 

Verificação e Apuração do Resultado. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado. 

Escrituração de operações de uma empresa prestadora de serviços. 

 

Bibliografia Básica: 

 

Equipe dos Professores da FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atas, 2010. 

 

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

 

PADOVEZE,Clóvis Luíz. Manual de Contabilidade Básica: uma introdução à prática contábil. 

8 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MARION, José Carlos.Contabilidade Básica. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

SILVA, Cesar A.T.;TRISTÃO,Gilberto. Contabilidade Básica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Informática - 60h 

 

Ementa: 

 

Introdução à Informática. Histórico. Análise de Sistemas. Sistemas Operacionais. Componentes dos 

Computadores Classificação dos Computadores. Arquitetura de Computadores. Ambiente 

Computacional. Sistema de Numeração. Algoritmos. Redes de Computadores. Internet. Aplicativos. 

Laboratório 

 

Bibliografia Básica: 

 

CORNACHIONE JR, Edgard B. Informática Aplicada às Áreas de Contabilidade, 

Administração e Economia. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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MEIRELES, F. de Souza. Informática: Novas Aplicações com Microcomputadores. São Paulo: 

Makron Books, 1994. 

 

SANTOS, Aldemar de A. Informática na Empresa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

REZENDE. Denis Alcides. Tecnologia da Informação: Aplicada a Sistemas de Informação 

Empresarias. 9 ed. São Paulo: Atlas. 2013 

 

NORTON Peter. Introdução à Informática. São Paulo. Makron Books, 1996    

 

Instituições do Direito Público e Privado -  60h 

 

Ementa: 

 

Conceito de Direito. Estudo sobre os Códigos. Leis. Noções de Direito Público e Privado. Direito 

Constitucional Brasileiro. Da Ordem Econômica e Social. Direito Civil: das pessoas, dos bens, dos 

fatos jurídicos, da família, das obrigações e das sucessões. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BRITO. Machado Hugo. Introdução ao Estudo do Direito. 3 ed. São Paulo: Atlas. 2012.    

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado, 13ª ed. Atlas, 2013.      

 

PINHO. Ruy Rebello. Instituições de Direito Público e Privado: Introdução ao Estudo do Direito. 

22 ed. São Paulo: Atlas. 2000.    

 

Bibliografia Complementar: 

 

Legislação brasileira: Constituição Federal de 1988, Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do 

Consumidor, Código Penal Brasileiro, CLT, Lei 8666/93. 

 

 

Língua Portuguesa - 60h 

 

Ementa: 

 

Estratégias de leitura e interpretação na perspectiva de compreensão dos mais variados gêneros 

textuais. Conceito de língua; variação lingüística e língua padrão. Modalidades de linguagem. 

Elementos e problemas da comunicação; funções da linguagem. Conceito de texto; mecanismos de 

coesão e coerência textual. Produção de textos, com ênfase nos gêneros textuais acadêmicos. 
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Bibliografia Básica: 

 

DIDIO, Lucie. Leitura e produção de textos comunicar melhor, ler melhor, escrever melhor, 

São Paulo: Atlas, 2013.       

 

MARTINS, Delta Silveira. Português Instrumental: de acordo com as atuais normais da 

ABNT. 29. ed. São Paulo; Atlas, 2010   

 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: Técnicas de Comunicação Criativa. 20 ed. São 

Paulo, Atlas, 2010.               

 

Bibliografia Complementar: 

 

ANDRADE, Maria Margarida de e HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa. 10 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002 

 

POLITO, Reinaldo. Como falar: corretamente e sem inibições. 10 ed. São Paulo : Saraiva, 2002.      

 

 

Matemática - 60h 

 

Ementa: 

 

Conjunto dos Números Reais. Expressões Algébricas. Equação e Inequação do 1º grau. Equação e 

Inequação do 2º grau. Sistema. Logaritmo. Conjuntos. Raciocínio Lógico. 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática para curso de economia, administração, ciências 

contábeis. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007 

 

SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática Básica para Cursos Superiores. 1 ed. São Paulo: 

Atlas, 2013 

 

SWOKOWSKI, Earl William. Cálculo com geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 

1994.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

SILVA, Fernando César Marra e. Matemática básica para decisões administrativas. 2ª edição 

São Paulo: Atlas, 2008 

. 
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Projeto Integrador - 25h 

 

Ementa: 

 

Trabalho de natureza interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, a partir dos conteúdos abordados no 

período letivo, sob a orientação de professor(es) do curso e em conformidade com o respectivo 

regulamento. Além dos conteúdos abordados no período letivo, serão levados em consideração: a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a integração da educação ambiental de 

modo transversal, contínuo e permanente, além de temas relacionados aos Direitos Humanos. 

 

2º semestre 

 

Contabilidade Introdutória II – 60h 

 

Ementa: 

 

Operações com mercadorias. Impostos e Contribuições sobre a Receita Bruta. Critérios de Avaliação 

de Estoques. Livros de Escrituração: Contábeis e Fiscais. Erros de escrituração e modos de corrigi-

los. Plano de Contas. Operações Financeiras. Contas de Compensação. Introdução à Escrituração 

Fiscal. Escrituração de operações de uma empresa comercial. Balanço Patrimonial, Demonstração 

dos Lucros Acumulados e Demonstração do Resultado; Técnica de Elaboração das Demonstrações 

Contábeis. 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

Equipe de Professores da FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

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

 

Bibliografia Complementar: 

 

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

 

PADOVEZE,Clóvis Luíz. Manual de Contabilidade Básica:uma introdução à prática contábil. 8 

ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

SILVA, Cesar A.T.;TRISTÃO,Gilberto. Contabilidade Básica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Estatística – 60h 

 

Ementa: 

Estatística Descritiva. Cálculo de Probabilidade e variáveis aleatórias. Análise de regressão linear e 

correlação. Números no campo da Administração. Aspectos preliminares do trabalho estatístico. 
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Séries estatísticas; representação gráfica. Médias. Separatrizes. Moda. Principais medidas de 

dispersão. Números Índices simples e ponderados. Deflação de dados. Ajustamento de funções 

matemáticas pelo método dos mínimos quadrados. Conceitos, teoremas e leis da Probabilidade. 

Distribuições de amostras. Intervalos de confiança. Regressão e correlação linear simples. 

 

Bibliografia Básica: 

 

DA SILVA, Ermes Medeiros. Estatística para os cursos de economia, administração e ciências 

contábeis. Vol. 1. Ed. Atlas: São Paulo, 1999.      

 

MARTISN, Gilberto de Andrade. Princípios de estatística 4. ed. São Paulo: Altas, 1990. 

 

TOLEDO, Geraldo L. , OVALLE, Ivo. Estatística Básica – 2ª edição. Ed. Atlas: São Paulo, 1985.       

  

Bibliografia Complementar: 

 

BUSSAB, Wilton de O. Estatística Básica. Ed. Saraiva: São Paulo, 2003.    

 

MUROLO, Carlos Afranio. Estatística. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.    

 

SILVA, Ermes Medeiros. Estatítica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

Estudos Organizacionais – 60h 

 

Ementa: 

 

Funções da Administração e da Organização. Processo Decisório. Mudança Organizacional. Cultura 

Organizacional. Estilos de Liderança. Habilidades Gerenciais. Principais Escolas da Administração. 

Processo Administrativo: planejamento, organização, direção e controle. Abordagem Sistêmica. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000.   

 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Introdução Administração. 3 ed. São Paulo. Pioneira. 1998.       

 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 

2012.   

   

Bibliografia Complementar: 

 

AKTOUF, Omar. A administração entre a tradição e a renovação. Organização:Roberto C. 

Fachin, Tânia Fischer. São Paulo: Atlas, 1996. 
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CHIAVENATO Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. 3 ed. São Paulo. Makron 

Books, 2000.      

 

ROBBINS, Stephen Paul. Administração: Mudanças e Perspectivas. São Paulo. Saraiva.  

2001  

 

 

Metodologia e Prática da Pesquisa – 60h 

 

Ementa: 

 

Ciência, conhecimento e saber. Teoria do Conhecimento. Metodologia Científica. Métodos 

Científicos. Conceitos básicos de pesquisa. Revisão da literatura. Processos e Técnicas de Elaboração 

do Trabalho Científico. Fichamento. Resumo. Resenha. Pesquisa.Configuração de problemas. 

Definição de Termos, objetivos. Amostra. Identificação e Seleção de Técnicas de Pesquisa. Critérios 

de análise, interpretação e apresentação de resultados. Elaboração de Projeto de Pesquisa. Fases da 

Pesquisa Científica. Estudo de Caso. Seminário. Relatório de Pesquisa. Projeto de Pesquisa. 

Monografia. Artigo. Normas da ABNT. Citações. Referências Bibliográficas. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da Pesquisa, São Paulo: Atlas 2004  

 

LAKATOS, EVA MARIA. MARIANA DE ANDRADE. Fundamentos de Metodologia 

Cientifica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.    

 

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.   

 

Bibliografia Complementar: 

 

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2001.   

   

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientifico. 21 ed. São Paulo: Cortez, 

2000.      

 

 

Projeto Integrador – 25h 

 

Ementa: 

 

Trabalho de natureza interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, a partir dos conteúdos abordados no 

período letivo, sob a orientação de professor(es) do curso e em conformidade com o respectivo 

regulamento. Além dos conteúdos abordados no período letivo, serão levados em consideração: a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a integração da educação ambiental de 

modo transversal, contínuo e permanente, além de temas relacionados aos Direitos Humanos. 
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Teoria Econômica – 60h 

 

Ementa: 

 

Objeto da Economia. Características Gerais do Sistema Capitalista: produção, emprego, renda, 

dinâmica do sistema capitalista. Sistema Monetário-Financeiro: Moeda, intermediação financeira, 

inflação. Papel do Estado nas economias centrais e periféricas, comércio internacional, balança de 

pagamentos, capital internacional. Teoria da Demanda. Teoria da Utilidade. Teoria da Oferta. Função 

de Produção. Taxa Marginal de Substituição Técnica. Teoria dos Custos. Funções Custos, Análise de 

Custos. Teoria da Produtividade Marginal. Mercado e Preços. Maximização dos Lucros. 

Concorrência Perfeita, Imperfeita, Monopólio, Oligopólio. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BRITO, Paulo. Economia brasileira: planos econômicos e políticas econômicas básicas. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

VASCONCELLOS,Marco Antonio S. Economia micro e macro.5 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

LANZANA, A. E. T. Economia brasileira: Fundamentos e Atualidade. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

VASCONCELLOS, M. A. S., GREMAUD, A. P., TONETO, R. J. Economia Brasileira 

Contemporânea. 7 ed. São Paulo, Atlas, 2013. 

 

 

Comunicação Empresarial – 60h 

 

Ementa: 

 

A natureza da Comunicação Humana. A Linguagem. Teorias da linguagem. Comunicação de massa. 

Teorias e veículos de comunicação de massa. A Comunicação na Organização: tipos, características 

e influências. Técnicas da Comunicação Oral. Redação Empresarial. Técnica redacional. 

Comunicação Interpessoal. Fundamentos da Oratória. 

 

Bibliografia Básica: 

 

ARGENTI, Paul P. Comunicação empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

PENTEADO, José Roberto Whitaker. A Técnica da Comunicação Humana. São Paulo: Pioneira, 

2001.      
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TOMASI, Carolina. Comunicação Empresarial. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.      

 

Bibliografia Complementar: 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Comunicação em Língua Portuguesa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2009.     

 

DÍAZ BORDENAVE, Juan E. O Que e comunicação?. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.       

 

 

 

Contabilidade Intermediária I – 60h 

 

Ementa: 

 

Avaliação de Investimentos: Temporários e Permanentes.  Ativo Imobilizado e Intangível: Conceito, 

Avaliação, Classificação, Equivalência Patrimonial e Reavaliação. Depreciação, Amortização e 

Exaustão. Provisões: Ajustes de Ativos e Reconhecimento de Passivos. Resultado de Exercícios 

Futuros. Adiantamentos. Operações Bancárias. Arrendamento Mercantil. 

 

Bibliografia Básica: 

 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de Acordo com 

as Normas Internacionais e do CPC. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

GOMES, José Mário Matsumura; SANTOS, José Luiz dos; SCHIMIDT, Paulo. Contabilidade 

Intermediária. São Paulo: Atlas, 2011.  

 

PADOVEZE, C.L. Manual de Contabilidade Básica:. 8. ed. São Paulo: Atlas. 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ALMEIDA, M.C. Contabilidade Intermediária. 4 ed. São Paulo: Atlas. 2013. 

 

SCHIMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. Contabilidade Societária.  4º Ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

 

Direito Empresarial – 60h 

 

Ementa: 

 

Introdução ao Direito Comercial. Fontes e Características. O Comerciante. Atos de Comercio. 

Empresa Mercantil. Comerciante Individual e Sociedades Comerciais. Sociedade por Cotas de 

Responsabilidade Limitada. Sociedade Anônima. Código de Proteção ao Consumidor. Contratos 
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Comerciais. Títulos de Crédito. Direito comercial. Falência e Concordata. Os Procedimentos 

Concursais. Efeitos jurídicos da sentença declaratória. Deveres e Atribuições do Sindico. 

Classificação dos Créditos. Concordata Preventiva e Suspensiva. Crimes Falimentares. Formação e 

Administração dos Condomínios e Consórcios. 

 

Bibliografia Básica: 

 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. Vol 1. 

7 ed. Atlas, São Paulo. 2013. 

 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Direito Societário: sociedade simples e 

empresárias. Vol 2. 6 ed. Atlas, São Paulo. 2012 

 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Títulos de Crédito. Vol 3. 7 ed. Atlas, São 

Paulo. 2012. 

 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Falência e Recuperação de Empresas. 

Vol 4. 5 ed. Atlas, São Paulo. 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de empresa, 18 ed. Saraiva. São 

Paulo, 2007. 

 

MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 8 ed. Atlas, São Paulo.2013. 

 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 2 ed. Método, São Paulo. 

2012 

 

   

Matemática Financeira – 60h 

 

Ementa: 

 

Sistemas de capitalização simples e composto. Conceito de capital. Montante e valor atual. 

Descontos. Taxas Equivalentes. Séries Uniformes de Pagamentos. Planos de Financiamentos: 

amortizações. Utilização de calculadoras financeiras. 

 

Bibliografia Básica: 

 

SOBRINHO, José Dutra Vieira. Matemática Financeira. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

FRANCISCO, Walter de. Matemática Financeira. 7 ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Financeira. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012 
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Bibliografia Complementar: 

 

BRUNI, A. L. & FAMÁ. R. Matemática Financeira com HP 12C e EXCEL. São Paulo. Atlas, 

2012. 

 

LUCAS FILHO, Olívio. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Projeto Integrador – 25h 

 

Ementa: 

 

Trabalho de natureza interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, a partir dos conteúdos abordados no 

período letivo, sob a orientação de professor(es) do curso e em conformidade com o respectivo 

regulamento. Além dos conteúdos abordados no período letivo, serão levados em consideração: a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a integração da educação ambiental de 

modo transversal, contínuo e permanente, além de temas relacionados aos Direitos Humanos. 

 

 

Psicologia Organizacional – 60h 

 

Ementa: 

 

Delimitação do campo da Psicologia aplicada à Administração. A Personalidade e a Organização. Os 

grupos de trabalho. Trabalho do administrador: trabalhos administrativos, processo gerencial e 

atividades do trabalho gerencial. Grupos na organização: grupo de trabalho e grupo social, O 

Organização Formal e a Informal. Motivação. Liderança. Comunicação. Conflito. Negociação. 

Comportamento nas Organizações. Inteligência Emocional. Mudança nas Organizações. Resistência. 

Tópicos emergentes. 

 

Bibliografia Básica: 

 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia para Administradores. São Paulo: 8 ed. Atlas, 2013 

 

MINICUCCI, Agostinho. Relaçoes Humanas: psicologia das relações interpessoais. São Paulo: 

Atlas, 2013 

 

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. 2 ed. São Paulo: Atlas 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CHANLAT. J. F. O Indivíduo na organização - dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

HERSEY, Paul e BLANCHARD, Kenneth H.  Psicologia para Administradores. São Paulo: EPU, 

1986. 
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Contabilidade e Análise de Custos I – 60h 

 

Ementa: 

 

A Contabilidade de Custos, Financeira e Gerencial. Terminologia e Implantação de Sistemas. 

Princípios Contábeis aplicados a Custos. Classificações e nomenclaturas. Métodos e Sistema de 

Custeio. Esquema Básico e Departamentalização. Critérios de Rateio. Custos Indiretos de Fabricação. 

Materiais Diretos e Mão-de-obra Direta. Problemas Especiais da Produção por Ordem e da Produção 

Contínua. Problemas Fiscais na Avaliação de Estoques. 

 

Bibliografia Básica: 

 

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

2010. 

 

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Wellington. Contabilidade de custos: livros de exercícios. São Paulo, 

2010.  

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

SILVA, Raimundo Nonato Sousa Lins; SANTOS, Luiz dos. Gestão de custos: contabilidade, 

controle e análise. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Contabilidade Intermediaria II – 60h 

 

Ementa: 

 

Estoques (Comércio e Indústria). Folha de Pagamento. Operações Bancárias. Provisão para Créditos 

de Liquidação Duvidosa. Adiantamentos. Ativos Intangíveis. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração das Origens e 

Aplicações de Recursos. Notas Explicativas. Demonstração do Fluxo de Caixa. 

 

Bibliografia Básica: 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Intermediária. 4º Ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

 

PADOVESE, C.L. Manual de Contabilidade Básica: Contabilidade Introdutória e Intermediária. 

8º Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 



 Projeto Pedagógico de Ciências 
             Contábeis 

 

 

3 5  

SCHIMIDT, P. SANTOS, J.L. dos GOMES, J.M.M. Contabilidade Intermediária. 2º Ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ALMEIDA, M.C. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010 

 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de Acordo com 

as Normas Internacionais e do CPC. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

 

Direito e Legislação Tributária – 60h 

 

Ementa: 

 

Sistema Tributário Nacional. Obrigação Tributária. Fator Gerador. Sujeito Ativo e Passivo. Normas 

Gerais de Direito Tributário. Lançamento. Tributos Federais, Estaduais e Municipais. Contribuições. 

Imposto de renda e sobre produtos industrializados. Imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços. Imposto sobre comércio exterior 

 

Bibliografia Básica: 

 

FABRETTI, Láudio C.; FABRETTI, Dilene R. Direito Tributário para os cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. 9 ed. São Paulo. Atlas, 2013. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Nacional Comentado. 8. ed. São Paulo. Atlas, 

2009. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BETRÃO, Irapuã. Curso de Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013 

 

ICHIHARA, Yoshiaki . Direito Tributário. 18. ed. São Paulo. Atlas, 2012. 

 

 

Direito Trabalhista e Legislação Social – 60h 

 

Ementa: 

 

Direito Social. Contrato Individual de trabalho. Direito coletivo do trabalho. Organização Sindical. 

Justiça do trabalho. Processo trabalhista. Previdência e Segurança do Trabalho. Regimes de 

Contribuição. Benefícios Previdenciários. Direitos Sociais previstos na Constituição Federal. Relação 

de emprego: Características. Contrato de trabalho: Tipos, Interrupção e Suspensão. Jornada de 
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trabalho. Insalubridade e Periculosidade, Higiene e Segurança. Salário Normativo e Política Salarial. 

Folha de pagamento e Encargos sociais. Rotina de Admissão e Desligamento de empregados. 

Programa de Alimentação do Trabalhador. Participação nos Lucros ou Resultados. Acordos, 

Convenções e Dissídios Coletivos. FGTS. Previdência Social: Estrutura, custeio e benefícios. Justiça 

do Trabalho: Estrutura e funcionamento. 

 

Bibliografia Básica: 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Constituição, CLT, Legislação Previdenciária e Legislação 

Complementar. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto.. Fundamentos de Direito da Seguridade Social. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado, 13ª ed. Atlas, 2013.      

 

Projeto Integrador – 25h 

 

Ementa: 

 

Trabalho de natureza interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, a partir dos conteúdos abordados no 

período letivo, sob a orientação de professor(es) do curso e em conformidade com o respectivo 

regulamento. Além dos conteúdos abordados no período letivo, serão levados em consideração: a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a integração da educação ambiental de 

modo transversal, contínuo e permanente, além de temas relacionados aos Direitos Humanos. 

 

Sistemas de Informação – 60h 

 

Ementa: 

 

Introdução à Cibernética. Introdução à Teoria Geral dos Sistemas. A Empresa como um Sistema. 

Sistema Empresa x Sistema de Informação. Metodologia do Desenvolvimento de Sistemas e 

Aquisição de Sistemas. Protótipos de sistemas de informações. Sistema de Apoio à Decisão. Sistemas 

Integrados de Gestão. Sistemas de Controle Operacional e Gerencial. Segurança da Informação. 

 

Bibliografia Básica: 

 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da Informação aplicada a sistema de informação 

empresarial. 9 ed. São Paulo Atlas, 2013.    
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REZENDE, Denis Alcides. Sistemas de Informações Organizacionais. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2013.     

 

MATTOS, Antonio Carlos M.. Sistema de Informação: uma visão executiva. Saraiva. 2005     

 

Bibliografia Complementar: 

 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistema de informação: um enfoque gerencial. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2008.    

 

O’BRIEN, James A Sérgio Rodrigues. Sistema de informação: e as decisões  gerenciais na era 

da internet . 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007   .     

  

 

Administração Financeira – 60h 

 

Ementa: 

 

Administração Financeira no contexto organizacional, origens e aplicações de recursos, objetivos, 

funções e problemas da administração financeira. Estudo da alavancagem. Funções e planejamento 

financeiro. Decisões de investimento e financiamento. Administração do Capital de Giro. Funções e 

planejamento financeiro 

 

 

Bibliografia Básica: 

 

ASSA NETO, Alexandre. Curso de Administração financeira. 2 ed. São Paulo. Atlas, 2011. 

 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012.      

 

IUDÍCIBUS, Sergio de. Análise de Balanços: 10. ed. São Paulo: Atlas, 2013.    

 

Bibliografia Complementar: 

 

BRUNI, Adriano Leal. Administração de custo, preços e lucros. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012.     

 

GITMAN Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10 ed. São Paulo, Addison 

Wesley, 2004.   

 

 

Análise das Demonstrações Contábeis – 60h 

 

Ementa: 

 

Análise horizontal e vertical. Análise Estrutural Qualitativa. Análise Econômico-Financeira. 

Liquidez: geral, corrente, seca, corrente e operacional. Análise do capital de giro. Ciclometria. 
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Análise da frequência de rotação e tempo médio de giro. Integração com a análise financeira. Análise 

da Rentabilidade. Poder aquisitivo da empresa: margem X rotatividade.  "Overtrading". Indicadores 

de insolvência. Análise integrada. Índice padrão. Padrão interno e análise evolutiva. Análise Setorial. 

Análise das Demonstrações Contábeis e a Controladoria Financeira das Empresas.  Análise das 

Demonstrações Contábeis e suas aplicações no Mercado de Capitais e na Análise de Crédito. 

Relatórios de análise. 

 

Bibliografia Básica: 

 

ASSAF, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços (Livro-texto). 10ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

MARION,José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7 ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Auditoria de demonstrações contábeis – normas e  

procedimentos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

SANTOS, J.L. GOMES, J.M.M. FERNANDES, L.A.  SCHMIDT, P.  Manual de Práticas  

Contábeis: Aspectos Societários e Tributários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

Contabilidade e Análise de Custos II – 60h 

 

Ementa: 

 

Custo Fixo, Lucro e Margem de Contribuição. Contribuição Marginal e Limitações na Capacidade 

de Produção. Custeio Variável (Custeio Direto). Custos Fixos Identificados e Retorno sobre o 

Investimento. Fixação do Preço de Venda. Decisão sobre Compra ou Produção. Custos Imputados e 

Custos Perdidos. Metodologias contemporâneas de custos. Custeio baseado em atividades. Teoria das 

Restrições. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos, preços e lucros. 5º Ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

DUTRA, René Gomes. Custos: uma abordagem prática. 7º Ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

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

 

BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

LEONE,George S. Curso de Contabilidade de Custos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010 

 

SILVA, Raimundo Nonato Sousa Lins; SANTOS, Luiz dos. Gestão de custos: contabilidade, 

controle e análise. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013 

 

Planejamento e Contabilidade Tributária – 60h 

 

Ementa: 

 

Sistema Tributário Nacional. Impostos: da União, dos Estados e dos Municípios. Apuração e 

Escrituração Contábil. Elisão Fiscal. Ajustes do Lucro Contábil para Apuração do Lucro Real. 

Reconhecimento dos Efeitos dos Ajustes na Apuração do Lucro Real. Apuração e Escrituração do 

Lucro Presumido e Simples. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CHAVES, Francisco Coutinho e MUNIZ, Érica Galdelha. Contabilidade Tributária na Pratica  

1. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

OLIVEIRA, Luís Martin de et all. Manual de Contabilidade Tributária - Livro Texto. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

FABRETTI, Láudio C.; FABRETTI, Dilene R. Direito Tributário para os cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. 9 ed. São Paulo. Atlas, 2013. 

 

FILHO, Edmar Oliveira Andrade . Imposto de Renda das Empresas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 

2012 

 

Projeto Integrador – 25h 

 

Ementa: 

 

Trabalho de natureza interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, a partir dos conteúdos abordados no 

período letivo, sob a orientação de professor(es) do curso e em conformidade com o respectivo 

regulamento. Além dos conteúdos abordados no período letivo, serão levados em consideração: a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a integração da educação ambiental de 

modo transversal, contínuo e permanente, além de temas relacionados aos Direitos Humanos. 
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Teoria Geral da Contabilidade – 60h 

 

Ementa: 

 

Evolução do Pensamento Contábil. Escolas e Doutrinas da Contabilidade. Teorias Descritiva e 

Prescritiva. Princípios da Contabilidade. Critérios de Mensuração e Avaliação.Ativo e 

Passivo.Receita e Despesa.Ganho e Perda. 

 

Bibliografia Básica: 

 

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

 

LOPES, Alexandro Broedel;MARTINS,Eliseu.Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. 

São Paulo:Atlas, 2013. 

 

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

 

Bibliografia Complementar: 

 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de Acordo com 

as Normas Internacionais e do CPC. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

SCHMIDT, Paulo. História do Pensamento Contábil. Porto Alegre:Bookman, 2006. 

 

Contabilidade Avançada – 60h 

 

Ementa: 

 

Consolidação das Demonstrações Contábeis. Conversão em Moedas Estrangeiras. Métodos de 

Avaliação de Investimento. Operações com Derivativos, Hedge e outros Instrumentos Financeiros. 

 

Bibliografia Básica: 

 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de Acordo com 

as Normas Internacionais e do CPC. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

SANTOS, Ariovaldo dos. Demonstração do valor adicionado: como elaborar e analisar o DVA. 

2º ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

SANTOS, Luiz dos Santos; SCHMIDT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade 

avançada: aspectos societários e tributários: combinações de negócios, consolidação plena e 

proporcional, joint ventures, equivalência patrimonial de investimentos no exterior. 3 ed São 

Paulo: Atlas, 2011. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ALMEIDA, M.C. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo. 

Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas 

internacionais e do CPC. 5 ed.São Paulo: Atlas, 2013.  

 

 

Contabilidade Gerencial – 60h 

 

Ementa: 

 

Origem, evolução e estágio da Contabilidade Gerencial. O Contador Gerencial. Finalidades da 

Contabilidade Gerencial. Sistema integrado de gestão empresarial. As ferramentas de geração de 

informação da Contabilidade Gerencial: tipos de custos e instrumentos de gerenciamento de 

informações. A informação contábil para planejamento de gestão. A informação contábil para 

controle de operações. Estudo de desempenho e eficiência organizacional. Contabilidade decisorial. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: Teoria e Prática. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

PADOVEZE, Luís Clóvis. Contabilidade Gerencial: um enfoque em Sistema de Informação 

Contábil. 7 ed. São Paulo, Atlas, 2010 

 

PARISI, Cláudio; MEGLIORINI, Evandir (organizadores). Contabilidade Gerencial. São Paulo, 

Atlas: 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas  

modernas. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SANTOS, J.L. GOMES, J.M.M. FERNANDES, L.A.  SCHMIDT, P.  Manual de Práticas 

Contábeis: Aspectos Societários e Tributários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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Ética e Responsabilidade Social nas Organizações – 60h 

 

Ementa: 

 

Conceituação de Ética. A Ética ao longo da história. Ética Empresarial e Profissional. Código de Ética 

Profissional do Contabilista. Responsabilidade Civil, Criminal,Fiscal e Social. Legislação do 

Exercício Profissional. Análise Ética nas Organizações Modernas. Responsabilidade Social: conceito 

e práticas organizacionais Sustentabilidade Empresarial. 

 

Bibliografia Básica: 

 

PATRUS, Pena Roberto. Ética nos Negócios. São Paulo: Atlas, 2010.    

 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013.    

 

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2002 

 

Bibliografia Complementar: 

 

AGUILLAR, Francis. A Ética nas empresas: maximizando resultados através de uma conduta 

ética nos negócios. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.    

 

ARRUDA, Maria C. Coutinho de. Fundamentos de Ética Empresarial e Econômica. 3 ed, Atlas, 

São Paulo. 2005. 

 

Orçamento Público – 60h 

 

Ementa: 

 

Serviço público: Aspectos sociais, políticos e constitucionais. Administração Pública e Orçamento 

Público. Instrumento de Planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento 

Anual. Mecanismo de Alteração. Crédito Adicional. Transformações e Remanejamento. Princípios 

Orçamentários. Elaboração, Estudo e Aprovação do Orçamento. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BEZERRA FILHO. João Eudes. Orçamento aplicado ao setor público.: abordagem simples e 

objetiva. São Paulo: 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

 

CRUZ, Flavio da & Outros. Lei de Responsabilidade Comentada. 8. ed. São Paulo: 2012. 

 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Bibliografia Complementar: 

 

CATELLI, Armando (org.). Controladoria: uma abordagem da gestão econômica GECON. 2 

ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

SILVA,Lino M. da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 9.ed.São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

 

Planejamento e Gestão Estratégica – 60h 

 

Ementa: 

 

Estudo do Planejamento Estratégico. Estratégia e Estratégia Empresarial. Planejamento Estratégico: 

conceito, princípios e tipos. Diagnóstico Estratégico. Elaboração do Planejamento Estratégico. 

Implementação do Planejamento Estratégico: controle e avaliação. Fundamentos de Marketing para 

o Planejamento Estratégico. 

 

Bibliografia Básica: 

 

ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de Planejamento Estratégico. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão Estratégica. 2 ed São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

OLIVEIRA, Dijalma de Pinho Rebouças. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e 

prática. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

OLIVEIRA, Dijalma de Pinho Rebouças, Estratégia empresarial & vantagem competitiva: 

como estabelecer, implementar e avaliar.8. ed. São Paulo : Atlas, 2012. 

 

TAVARES, Mauro Calixta, Gestão Estratégica .23. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 

 

Projeto Integrador – 25h 

 

Ementa: 

 

Trabalho de natureza interdisciplinar desenvolvido pelos alunos, a partir dos conteúdos abordados no 

período letivo, sob a orientação de professor(es) do curso e em conformidade com o respectivo 

regulamento. Além dos conteúdos abordados no período letivo, serão levados em consideração: a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a integração da educação ambiental de 

modo transversal, contínuo e permanente, além de temas relacionados aos Direitos Humanos. 
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Auditoria – 60h 

 

Ementa: 

 

Objetivos, normas e procedimentos de auditoria. Tipos de Auditoria. Controles Internos. 

Planejamento e execução da auditoria. Seleção da Amostra e Avaliação de Risco. Relatório de 

auditoria. Auditoria governamental e operacional. Parecer dos Auditores. Relatórios de Auditoria. 

Organização dos auditores externos, internos e públicos. Ética e Auditoria. Responsabilidade legal. 

Auditoria de sistema de computador. Aspectos contemporâneos da auditoria. 

 

Bibliografia Básica: 

 

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

Atlas, 2012. 

 

ATTIE,William.Auditoria: conceitos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

SCHMIDT, Paulo et all. Fundamentos de Auditoria Contábil.- 19. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e prática. 9ed.São Paulo: Atlas, 2013. 

 

LINS, Luiz dos Santos. Auditoria – uma abordagem prática com ênfase na auditoria externa. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

 

LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de auditoria e revisão de demonstrações financeiras. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Auditoria de demonstrações contábeis – normas e 

procedimentos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

 

Contabilidade Pública – 60h 

 

Ementa: 

 

Serviço público: Aspectos sociais, políticos e constitucionais. Administração pública e campo de 

aplicação da contabilidade pública. Gestão Administrativa. Orçamento: Plano Plurianual de 

Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Programa. Receita pública. Despesa 

pública. Licitações e Contratos Administrativos. Execução Orçamentária e Controles Contábeis. 

Créditos Orçamentários e Adicionais. Regime de Adiantamento. Controle Interno e Externo: 

Auditoria Interna, Tribunais de Contas e Poder Legislativo. 
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Bibliografia Básica: 

 

KOHAMA, Heilio. Balanços Públicos: Teoria e Prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

KOHAMA, Heilio.. Contabilidade Pública: Teoria e Prática. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

LIMA, Diana Vaz de,; CASTRO, Róbison Gonçalves de. Contabilidade Pública: Integrando 

União, Estados e Municípios (Siafi e Siafem). 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

SILVA,Lino M. da. Contabilidade governamental:um enfoque administrativo. 9 ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

SILVA, Moacir Marques da. Curso de auditoria governamental – de acordo com as normas 

internacionais de auditoria pública aprovadas pela INTOSAI. 2ed.São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Controladoria – 30h 

 

Ementa: 

 

O papel da Controladoria nas Organizações. Origem e Evolução. Visão Sistêmica da Organização. O 

Modelo da Controladoria. O Perfil e as Funções do Controller na Estrutura Organizacional. Sistemas 

de Controle Gerencial. Processos de Planejamento e Controle. Contabilidade por Responsabilidade. 

Aplicações Gerenciais. Avaliação de Desempenho e suas implicações comportamentais. Relatórios 

Gerenciais. Balanced Scorecard e suas implicações gerenciais. Desafios da Controladoria no contexto 

atual. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CASTELLI, Armando( org) . Controladoria; uma abordagem da gestão econômica. GESCON. 

2.ed.SãoPaulo;Atlas,2001 

 

NASCIMENTO, Moreira Auster e REGINATO,Luciane. Controladoria – um enfoque na eficácia 

organizacional. 10ed São Paulo: Atlas, 2013. 

 

OLIVEIRA, Luís Martins de et all. Controladoria Estratégica. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

FIGUEREDO, Sandra. e  GAGGIANO, Paulo Cesar    Controladoria –Teoria e Prática . 4. Ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

 

SANTOS, J.L. GOMES, J.M.M. FERNANDES, L.A.  SCHMIDT, P.  Manual de Práticas 

Contábeis: Aspectos Societários e Tributários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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Elaboração do Trabalho de Curso I – 60h 

 

Ementa: 

 

Elaboração do trabalho de conclusão do curso sob a orientação de professor (es) do curso, em 

conformidade com o Regulamento do TCC, no período de dois semestres. O trabalho constituir-se-á 

de um artigo ou de um trabalho monográfico que poderá ser submetido a uma banca examinadora. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BOAVENTURA, Edvaldo M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.   

 

Bibliografia Complementar: 

 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 Ed.São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

MARTINS, G. A.; TEOPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para ciências 

sociais aplicadas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14 ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

Estágio Supervisionado I – 150h 

 

Ementa: 

 

Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos alunos em uma organização previamente 

identificada, por professor(es) do curso, além da elaboração do relatório  de atividades 

correspondente, conforme estabelecido no Regulamento de Estágio Supervisionado da instituição. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BOAVENTURA, Edvaldo M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 Ed.São Paulo: 

Atlas, 2010. 
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SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.   

 

Bibliografia Complementar: 

 

MARTINS, G. A.; TEOPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para ciências 

sociais aplicadas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14 ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

Perícia, Avaliação e Arbitragem - 60h 

 

Ementa: 

 

Filosofia e princípios da perícia: conceito e objetivos da perícia. Principais usuários dos resultados da 

perícia. A perícia em face de fraudes e irregularidades. Campo de atuação e procedimentos de perícia. 

Perícia e Auditoria. Laudo pericial. Avaliação. Métodos de Avaliação e a Fundamentação Legal. 

Arbitragem e seus procedimentos. o Árbitro e o Mediador. Arbitragem Internacional. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MAGALHÃES, Antônio de Deus Farias et all. Perícia Contábil: uma abordagem teórica, ética, 

legal, processual e operacional - Casos Praticados. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SÁ, Antonio Lopes de. Perícia contábil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

ORNELAS,Martinho Mauricio G. de. Perícia Contábil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011 

 

 

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial – 60h 

 

Ementa: 

 

A conceituação de plano, programa, projeto. Projeto público e projeto privado. A elaboração de 

projetos como instrumento de melhor utilização de fatores produtivos escassos. Identificação de 

novos projetos. Orçamento de Vendas. Orçamento de Produção.Orçamento de Despesas 

Operacionais. Orçamento de Caixa. Demonstrativo de Resultado de Exercício Projetado. Balanço 

Patrimonial Projetado.Controle Orçamentário.Análise de Projetos Empresariais. Avaliação de 

projetos públicos e de projetos privados. 
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Bibliografia Básica: 

 

CASAROTTO FILHO,Nelson;KOPITKE,Bruno H. Análise de Investimentos. 11 ed. São Paulo. 

Atlas. 2010 

 

FREZATTI, Fábio. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir.  Decisões Financeiras e Análise de Investimentos. 6ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012.    

  

SANVICENTE,Antonio Z.;SANTOS,Celso da C. Orçamento na administração de 

empresas:planejamento e controle..2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Contabilidade Social – 60 h 

 

Ementa: 

 

Responsabilidade Social. Terceiro Setor. Noções de Voluntariado. Contabilidade para Organizações 

de Fins Não Lucrativos. Organização Social de Interesse Público. Gestão Contábil. Demonstrações 

Contábeis. Ética relacionada ao Terceiro Setor. 

 

Bibliografia Básica: 

 

Bibliografia Complementar: 

 

Empreendedorismo – 60h 

  

Ementa: 

 

Empresa. O Empreendedor e o Gestor. Empreendedorismo Corporativo. Inovação e Criatividade. 

Plano de Negócios. Planejamento Estratégico e Operacional. Gerenciamento de Recursos. 

Sustentabilidade Empresarial. Tópicos especiais. 

 

Bibliografia Básica: 

 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo para Jovens. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

RAMOS, Fernando Henrique. Empreendedores História e Sucesso. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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SEIFFERT, Peter Quadros. Empreendendo novos negócios em corporações: estratégias, 

processo e melhores prátias. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão: fundamentos, estratégias 

e dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012 

 

DOLABELA CHAGAS, Celso Fernando. O segredo de Luisa. São Paulo: cultura, 1999. 

 

LEEENZI, César Fernandes. O Empreendedor de visão. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

Elaboração do Trabalho de Curso II – 60h 

 

Ementa: 

 

Elaboração do trabalho de conclusão do curso sob a orientação de professor (es) do curso, em 

conformidade com o Regulamento do TCC, no período de dois semestres. O trabalho constituir-se-á 

de um artigo ou de um trabalho monográfico que poderá ser submetido a uma banca examinadora. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BOAVENTURA, Edvaldo M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.   

 

Bibliografia Complementar: 

 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 Ed.São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

MARTINS, G. A.; TEOPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para ciências 

sociais aplicadas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14 ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

Estágio Supervisionado II – 150h 

 

Ementa: 

 

Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos alunos em uma organização previamente 

identificada, por professor( es) do curso, além da elaboração do relatório  de atividades 

correspondente, conforme estabelecido no Regulamento de Estágio Supervisionado da instituição. 
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Bibliografia Básica: 

 

BOAVENTURA, Edvaldo M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.   

 

Bibliografia Complementar: 

 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 Ed.São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

MARTINS, G. A.; TEOPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para ciências 

sociais aplicadas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14 ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

 

Optativa – 60h 

 

LIBRAS 

 

Ementa: 

História e as especificidades da Língua Brasileira de Sinais, considerando-a como um instrumento de 

acessibilidade à comunicação entre as pessoas surdas e as ouvintes, como também o acesso aos bens 

culturais e sociais. Possibilitar a apropriação de rudimentos ao uso da Língua de Sinais na 

comunicação com as pessoas deficientes auditivas. 

 

Bibliografia Básica: 

 

GESSER, Andrei Libras? Que lingue é essa? 1º edição. São Paulo: Parábola, 2009. 

 

LACERDA, Cristina B.F  Interprete de Libras  4º edição. Porto Alegre: Mediação, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

 

 

 

Ambiente Econômico e Mercado de Capitais – 60h 
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Globalização sob o ponto de vista econômico. Blocos Econômicos. Mercados Econômicos Globais. 

Medidas Agregadas da Macroeconomia. Políticas Econômicas dos Países Desenvolvidos e dos Países 

em Desenvolvimento. O Contexto Brasileiro: investimentos, desenvolvimento. Política 

Comercial.Estudo das Crises Econômicas contemporâneas. Componentes do Sistema Financeiro 

Nacional. Política Monetária. O Mercado de Capitais e os seus diferentes agentes. Principais Títulos 

do Mercado de Capitais. Mercado Financeiro e de Créditos: funcionamento e contabilização. Fontes 

de Financiamento. Principais Operações e Indicadores de Mercado. Governança Corporativa. 

 

Bibliografia Básica: 

AKTOUF,Omar.Pós-Globalização, Administração e Racionalidade Econômica:a síndrome do 

avestruz.1 ed. São Paulo: Atlas, 2004 

 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

VASQUEZ, J. L. Comércio Exterior Brasileiro. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2009 

 

Bibliografia Complementar: 

 

GERMAN, S. Manual Prático de Comércio Exterior. São Paulo: Atlas, 2007.. 

  

LUDOVICO, Nelson. Como preparar uma empresa para o Comércio Exterior. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

. 
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4. Estágio Supervisionado 

 A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia apresenta, abaixo, o Regulamento de Estágio 

Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis: 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

O presente Regulamento tem como objetivo reger as atividades desenvolvidas pelos alunos nos 

componentes curriculares Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, conforme determina 

o art.7º da Resolução CNE/CES 10/2004 e Lei nº 11.788/2008. 

 

1. FINALIDADE 

O Estágio Supervisionado complementa o processo ensino-aprendizagem, na medida em que 

desenvolve habilidades profissionais, a capacidade criativa e a análise crítica dos alunos, bem como 

consolida conhecimentos na área contábil. 

Por meio do estágio o aluno amplia a sua capacidade para a prática da profissão, oportuniza 

relacionamento interprofissional, o desenvolvimento do espírito empreendedor e a elaboração de 

trabalhos científicos. 

 

2. REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:  

 

Os alunos deverão realizar o Estágio Supervisionado I, no 7º semestre, com carga horária de 150 

horas-aula e o Estágio Supervisionado II,  no 8º semestre,  com a mesma carga horária , totalizando  

300 horas. Para cursar o Estágio Supervisionado II, o discente deverá ter sido aprovado com média 

igual ou superior a 7,0 (sete) no Estágio Supervisionado I. 

 

O Estágio corresponde às atividades desenvolvidas pelo aluno em entidades econômicas, instituições 

públicas ou privadas, sendo supervisionado por um professor do curso de Ciências Contábeis e 

avaliado como atividade curricular.  

 

O Estágio Supervisionado deverá cumprir as seguintes etapas: 

a) Inscrição do aluno. 

b) Elaboração do Projeto de Estágio: No Projeto de Estágio o aluno deverá informara entidade 

econômica, bem como a área de concentração do estágio, apresentando, ainda, informações acerca da 

organização e das atividades que realiza, além de apresentar documentação comprobatória referente 

à realização do estágio.  O projeto de estágio deverá ser entregue, no prazo fixado pelo Professor 

Supervisor, para apreciação. 

c) Realização de encontros periódicos: Os estagiários deverão comparecer aos encontros 

programados com o Professor Supervisor do estágio, quando serão definidos os objetivos do plano 

de trabalho,cronograma e a metodologia adequada. Nesses encontros os alunos receberão a orientação 

necessária ao desenvolvimento do seu plano de trabalho e apresentarão relatórios parciais, conforme 

definido pelo referido professor.   

d) Elaboração do Relatório de Estágio: O relatório final deverá ser entregue ao Professor 

Supervisor, ao final do semestre letivo, em data estabelecida pelo próprio professor ou pela 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis.   
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3. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR SUPERVISOR: 

a) Proceder à inscrição dos alunos no Estágio Supervisionado; 

b) Orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos sob sua responsabilidade; 

c) Divulgar o presente Regulamento, apresentando, ainda, roteiro de temas/questões, 

cronograma de atividades e a estrutura textual dos relatórios aos alunos; 

d) Programar encontros periódicos com os alunos, dando-lhes conhecimento com a devida 

antecedência; 

e) Controlar a frequência dos alunos aos encontros programados; 

f) Avaliar periodicamente o estagiário, indicando as alterações necessárias em seu plano de 

trabalho;  

g) Encaminhar relatório à Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, ao final do semestre 

letivo, acerca do desempenho dos alunos, indicando as notas dos mesmos;  

h) Comunicar à Coordenação do curso qualquer ocorrência que prejudique ou dificulte o 

desenvolvimento dos alunos sob sua orientação. 

 

4. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO: 

a) Apresentar as informações, documentos e relatórios exigidos pelo Professor Supervisor e/ou 

Coordenação do curso; 

b) Comparecer de forma regular aos encontros programados com o professor supervisor, 

apresentando tarefas, trabalhos, relatório(s); 

c) Apresentar o relatório final do estágio ao Professor Supervisor na data aprazada; 

d) Comunicar ao Professor Supervisor e/ou Coordenador do curso qualquer  

ocorrência que prejudique ou dificulte o desenvolvimento do seu plano de trabalho. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

5.1 Caso o aluno realize atividade remunerada na área contábil, deverá inscrever-se no Estágio 

Supervisionado, apresentando a documentação comprobatória correspondente, observando a 

orientação recebida pelo Professor Supervisor. 

5.2 Os casos omissos serão analisados e decididos pela Coordenação do curso e, em última 

instância, pelo Colegiado do curso de Ciências Contábeis, não cabendo recurso à decisão por ele 

adotada.  

5.3 Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Núcleo Docente Estruturante do 

Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia. 
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5. Atividades Complementares 

 As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do estudante, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade.  

 

 As atividades complementares propiciam ao estudante a oportunidade de realizar, em 

prolongamento às demais atividades do currículo pleno, uma parte de sua trajetória de forma 

autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento jurídico 

propiciado pelo curso. 

 

 Abaixo, o Regulamento das Atividades Complementares: 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  DA  FACULDADE DE 

CIENCIAS GERENCIAS DA BAHIA 

 

CONCEPÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES  COMPLEMENTARES 

 

Art. 1º As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo dos cursos de 

graduação, Bacharelado em Administração e Bacharelado em Ciências Contábeis, sendo o seu 

integral cumprimento indispensável para a obtenção do diploma de graduação. 

  

Parágrafo único. As Atividades Complementares têm carga horária mínima de 150 (cento e 

cinquenta) horas, para os cursos de graduação e deverá ser cumprida ao longo do curso.  

 

Art. 2º As Atividades Complementares são coordenadas por professor(es), designado(s) pelo 

Coordenação do Curso, sendo subordinado ao titular desta. 

 

Art. 3º As Atividades Complementares deverão, obrigatoriamente, compor o Histórico 

Escolar dos alunos. 

 

Art. 4º As Atividades Complementares abrangem as seguintes disciplinas e atividades, com a 

respectiva carga horária máxima: 

 

ITEM DISCIPLINAS/ATIVIDADES CH(*) 

I Disciplinas extracurriculares oferecidas pelo Curso. 20 

II Disciplinas extracurriculares, pertencentes a outros cursos da 

Faculdade ou de outra IES, em áreas afins. 

20 

III Projetos de pesquisa ou iniciação científica, orientados por 

docente da Faculdade 

20 

IV Programas de extensão, sob orientação de professor da Faculdade 20 

V Cursos de extensão na área de interesse dos cursos ou de 

atualização cultural ou científica. 

20 
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VI Monitoria no Curso  20 

VII Atividades de Nivelamento 20 

VIII Assistência a defesas de monografias do Curso, de dissertações 

de mestrado ou teses de doutorado. 

20 

IX Cursos de idiomas. 20 

X Cursos na área da computação e da informática. 20 

XI Participação em atividades extracurriculares de assistência ou 

assessoria a populações carentes ou de baixa renda, diretamente 

ou por intermédio de associações, sindicatos, ONG’s, mediante 

convênio com a Faculdade. 

20 

XII Estágios extracurriculares. 20 

XIII Participação em programas de voluntariado  20 

XIV Visitas Orientadas, viagens de estudo 20 

XV Projetos culturais 20 

XVI Participação em palestras, conferências, seminários 20 
(*) CARGA HORÁRIA MÁXIMA, POR ATIVIDADE. 

 

Art. 5º  As atividades complementares são organizadas nos seguintes grupos:  

 

Grupo I: Atividades de Ensino:  

Disciplinas não incluídas no currículo pleno da graduação  

Participação como ouvinte em congressos, cursos, seminários, conferências e palestras  

Eventos, amostras, exposições, jornadas, encontros assistidos  

Visitas Monitoradas  

Viagens de estudo 

 

Grupo II: Atividades de Pesquisa:  

Exercício de monitoria  

Participação em pesquisa  

Participação em atividade de nivelamento  

Artigo científico publicado  

Resumo de pesquisa científica publicado em anais de congressos, encontros etc.  

Participação em grupo de estudo/pesquisa sob supervisão de professores  

Apresentação de trabalhos em eventos científicos ou culturais  

 

 

Grupo III: Atividade de Extensão:  

Estágio extracurricular  

Realização de estágios em Empresa Júnior  

Projetos comunitários  

Prestação de serviços à comunidade  

Atividades culturais  

Outras atividades de extensão  

 

Grupo IV: Representação Estudantil:  

Representação estudantil em entidades acadêmicas nacionais, estaduais ou municipais.  
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§ 1º O aluno deve distribuir a carga horária das Atividades Complementares em, pelo menos, 

dois dos grupos acima mencionados. 

§ 2º Cabe ao(s) professor(es) Coordenador(es) de Atividades Complementares orientar o 

aluno na freqüência e certificação dessas atividades, com recurso para o Coordenador de Curso e, 

deste, em instância final, para o Colegiado do Curso. 

 

Art. 6º As Atividades Complementares devem ser validadas pelo(s) professor(es) 

Coordenador(es) ou pelo Coordenador do curso. 

 

I - São consideradas disciplinas extracurriculares para validação como Atividades 

Complementares, as disciplinas oferecidas pela Faculdade ou por outras Instituições de Ensino 

Superior (IES), fora do horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja integralmente 

contemplado por nenhuma disciplina do currículo; o aluno transferido poderá aproveitar disciplinas 

que não fazem parte da grade curricular do curso atual, bem como Atividades Complementares 

realizadas em outras instituições, desde que validadas. 

 

II - As disciplinas de áreas afins, assim definidas pelo Colegiado de Curso, pertencentes aos 

demais cursos da Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, ou de outras IES, são consideradas 

disciplinas extracurriculares. 

 

 

III - As atividades do artigo 4º são automaticamente validadas, respeitada a carga horária 

máxima fixada. 

 

IV - À presença, devidamente comprovada, em apresentação de trabalhos acadêmicos, atribui-

se cinco horas-atividade, por sessão. 

 

Art. 7º Cabe ao aluno comprovar, junto à Coordenação de Curso, a sua participação nas 

atividades previstas no art. 5º, anexando os documentos necessários, mediante requerimento de 

solicitação protocolado na Secretaria Acadêmica. 

 

Parágrafo único. Compete ao(s) professor(es) Coordenador(es) das Atividades 

Complementares encaminhar à Secretaria Acadêmica da Faculdade, as atividades complementares 

validadas juntamente com as comprovações de que trata este artigo, para registro no Histórico Escolar 

do aluno. 

 

Art. 8º  Cabe ao(s)  professor(es) Coordenador(es) das Atividades Complementares planejar, 

organizar, divulgar e realizar atividades dessa natureza, vinculadas ao art. 5º, com o auxílio de 

professores do curso. 

 

Art. 9º O presente regulamento só pode ser alterado pelo voto da maioria absoluta dos 

membros do Colegiado de Curso. 

 

Art. 10º Compete à Coordenação de Curso dirimir dúvidas referentes à interpretação deste 

regulamento. 
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Art. 11º São exigências para o aproveitamento das atividades complementares : 

 

Atividade   Requisitos  

 1. Disciplinas não incluídas no currículo pleno da 

graduação  

 Certificado de realização  

 2. Congressos, seminários, cursos, conferências e 

palestras assistidas  

 Certificado de presença  

 3. Eventos, amostras, exposições, jornadas, 

encontros assistidos  

 Certificado de presença  

4. Visitas monitoradas   Declaração de realização  

 5. Participação em pesquisas e projetos comunitários   Declaração do professor orientador  

 6. Exercício de monitoria   Certificado da Faculdade  

 7. Participação em pesquisas científicas   Declaração do professor orientador  

 8. Artigos científicos publicados em revistas   Artigo publicado  

9. Resumo de pesquisa científica publicado em anais 

de congressos, encontros  

 Resumo publicado  

 10. Apresentação de trabalhos em eventos 

científicos ou culturais  

 Certificado do Trabalho apresentado  

11. Realização de estágios não curriculares   Declaração de realização  

 12. Realização de estágios em Empresa Junior   Declaração de realização  

 13. Participação em projetos comunitários   Declaração de participação  

 14. Atividades culturais   Certificado de realização  

 15. Outras atividades de extensão   Certificado de realização  

 16. Representação estudantil   Certificado de participação 

 

Art. 12º. DESCRIÇÃO EXEMPLIFICATIVA DOS GRUPOS DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES  

 

Grupo  Atividades  

GRUPO I  

Atividades de Ensino  

Monitoria  

Aprendizagem à distância  

Disciplinas optativas além da carga horária obrigatória  

Disciplinas eletivas (outros cursos)  

Disciplinas isoladas em outras IES  

Eventos diversos na área do Direito  

Participação em Grupos de Estudo, fora ou na Instituição, 

sob a coordenação ou orientação de docente da IES  

Assistir defesa de monografias de final de Curso de 

Administração (na Instituição ou fora dela)  

Assistir defesa de dissertação de mestrado ou tese de 

doutorado (na Instituição ou fora dela)  

GRUPO II  

Atividades de Pesquisa  

Participação em Programa de Iniciação Científica  

Desenvolvimento de pesquisa voluntária  

Publicação de trabalhos científicos  
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Desenvolvimento de pesquisas junto a outras instituições 

privadas ou públicas  

GRUPO III  

Atividades de Extensão  

Atividades de assessoria jurídica à comunidade  

Participação em programas de extensão de outros cursos da 

Instituição  

Participação em programas de extensão externos à 

Instituição, sob a supervisão de professor da IES  

GRUPO IV  

Atividades integradas de 

pesquisa e extensão  

Participação em Projetos de Pesquisa e Extensão na 

Instituição ou fora dela, em ambos os casos sob a 

coordenação ou supervisão de docente da IES  

GRUPO V  

Atividades integradas de 

ensino e pesquisa  

Participação em grupos de estudo e pesquisa coordenados ou 

supervisionados por docente da IES  

Participação em grupos de estudos externos à Instituição, sob 

a supervisão de docente da IES  

GRUPO VI  

Atividades integradas de 

ensino e extensão  

Participação, como monitor, em cursos oferecidos pela 

Instituição à comunidade  

Participação em atividades didáticas abertas à comunidade, 

na Instituição e fora dela  

GRUPO VII  

Atividades de Estágio 

Curricular  

Estágio extracurricular, em órgão público ou instituição 

privada conveniada com a IES  

Atividade profissional exercida na área jurídica  

 

GRUPO VIII  

Atividades Culturais  

Cursos de idiomas  

Cine debate 

 

 

Art. 13º O presente regulamento está sujeito às alterações que se fizerem necessárias, diante das 

solicitações do mercado e adequação ao perfil profissional de cada curso, submetidas à aprovação do 

NDE dos cursos de graduação. 
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6. Trabalho de Conclusão de Curso 

 A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia apresenta, abaixo, o Regulamento do Trabalho 

de Conclusão de Curso do Curso de Ciências Contábeis: 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

CAPÍTULO I 

PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Art. 1º - Este regulamento rege as atividades relacionadas ao desenvolvimento, à elaboração e 

avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que os estudantes devem apresentar como 

requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

Art. 2º - O TCC se constitui em atividade obrigatória da estrutura curricular do Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis, decorrente do processo ensino-aprendizagem, com o objetivo 

de aprofundar e difundir conhecimentos da área contábil, abordando aspectos dessa ciência e de 

ciências afins, visando, ainda, formar um cidadão crítico e atuante. 

 

Art. 3º - O TCC poderá assumir a forma de um artigo científico e/ou monografia, devendo ser 

desenvolvido em dupla ou individual, admitindo-se outro número de componentes, em caráter 

excepcional,  mediante autorização da Coordenação do Curso.  

§ 1º - O TCC terá início no 7º semestre do curso, com a disciplina Elaboração do Trabalho de Curso 

I e as equipes então formadas permanecerão, obrigatoriamente, as mesmas durante o 8º semestre na 

disciplina Elaboração do Trabalho de Curso II, salvo casos excepcionais autorizados pela 

Coordenação do Curso. 

§ 2º - Para as disciplinas Elaboração do Trabalho de Curso I e Elaboração do Trabalho de Curso II 

são exigidas a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das suas cargas horárias 

respectivas. 

§ 3º - O aluno que atingir, ao longo do semestre, um total de faltas superior a 25% (vinte e cinco por 

cento) da carga horária da disciplina Elaboração do Trabalho de Curso I no 7º semestre ou Elaboração 

do Trabalho de Curso II no 8º semestre, estará automaticamente reprovado e será desligado do grupo 

ao qual pertence. 

 

Art. 4º - A disciplina Elaboração do Trabalho de Curso I, ministrada no 7º semestre, tem o 

objetivo de dar início ao projeto e desenvolver o trabalho, seguindo as orientações e o cronograma 

proposto pelo(s)  professor(es)  orientador(es). 

Parágrafo Único  O rendimento semestral da disciplina Elaboração do Trabalho de Curso I  será 

obtido da seguinte forma: 

a) Serão realizadas avaliações periódicas do desenvolvimento do trabalho, previamente 

agendadas pelo(s) professor(es) orientador(es), ao longo do semestre, nas quais serão observados o 

conteúdo do mesmo, bem como a criatividade, redação, adequação do texto às normas da ABNT e os 

aspectos metodológicos; 
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b) Se a avaliação final apresentada pelo(s) docente(s) orientador(es), por meio de relatório, 

corresponder a nota igual ou maior a 7,0 (sete), o aluno estará aprovado, desde que atendido o critério 

de freqüência; caso contrário ou por falta da freqüência mínima ao curso, estará reprovado; 

c) A disciplina Elaboração do Trabalho de Curso I  (7º semestre) não contempla provas ou exame 

final;  

 

Art. 5º - A disciplina Elaboração do Trabalho de Curso II, ministrada no 8º semestre, tem o objetivo 

de finalizar o trabalho iniciado no semestre anterior, e à mesma se aplica o disposto nas alíneas a, b 

e c  do art.4º; 

 

CAPÍTULO II 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 6º - O TCC será orientado por professor(es) da Instituição, designados pela Coordenação do 

Curso, nas disciplinas Elaboração do Trabalho de Curso I e Elaboração do Trabalho de Curso II. 

§ 1º - Compete à Coordenação do Curso, em conjunto com o(s) Professor(es) Orientador(es), o 

estabelecimento de um Cronograma de Trabalho das disciplinas citadas no caput deste artigo, 

observando as datas limite definidas no Calendário Acadêmico do semestre. 

 § 2º - O(s) Professor(es) Orientador(es) deverá(ão) orientar os alunos na elaboração de artigo 

científico ou monografia seguindo roteiro específico. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS ORIENTANDOS 

 

Art. 7º - São obrigações dos orientandos: 

I. Tomar conhecimento deste Regulamento, disponibilizado pela instituição, através do(s) 

docente(s) orientador (es) das disciplinas Elaboração do Trabalho de Curso I e Elaboração do 

Trabalho de Curso II ; 

II. Cumprir o Cronograma estabelecido, apresentando ao(s) docente(s) as etapas do trabalho a 

serem cumpridas no 7º e 8º semestre, respectivamente, para análise e avaliação; 

III. Entregar o artigo ou a monografia à Coordenação Acadêmica, mediante protocolo, até a data 

limite estabelecida no Cronograma, em três vias idênticas, além do trabalho gravado em CD, 

obedecendo, na sua forma, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

IV. Efetuar a defesa da monografia, perante Banca Examinadora, na data indicada pela Faculdade; 

§ 1º - Os orientandos, cujos trabalhos forem aprovados pela Banca Examinadora, poderão preencher 

formulário específico de  Autorização para Publicação (Anexo 1); 

 

Art. 8º - Não será encaminhado à Banca Examinadora , o TCC que contiver uma das seguintes 

restrições: 

I. Parecer desfavorável do(s) Professor(es) da disciplina e/ou  do(s) Professor(es)Orientador(es); 

II. Entregue fora do prazo. 

Parágrafo Único - Em qualquer dos casos citados no artigo 8º, os alunos serão considerados 

reprovados e deverão efetivar nova matrícula para cursar a disciplina Elaboração do Trabalho de 

Curso II . 
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CAPÍTULO IV 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 9º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso (monografias) elaborados ao longo do 8º semestre 

encaminhados com ?Parecer Favorável? do(s) orientador(es), serão avaliados por uma Banca 

Examinadora formada por 03 (três) professores com as funções seguintes: 

a) um Presidente 

b) um Secretário 

c) um Membro 

§ 1º - Quando da designação da Banca Examinadora, deverá também ser indicado um Membro 

Suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de um eventual impedimento. 

§ 2º - Até dois professores, não vinculados à Graduação ou à Instituição, poderão fazer parte da Banca 

Examinadora. 

§ 3º - O(s) orientador(es) não fará(ão) parte da Banca Examinadora, todavia, poderá(ão) estar 

presente(s) com o objetivo de fornecer eventuais esclarecimentos aos avaliadores. 

§ 4º - A Banca Examinadora avaliará os Trabalhos de Conclusão de Curso em sessão pública formal 

que serão marcada e divulgada pela Faculdade. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 10 - O Trabalho de Conclusão de Curso será avaliado na sua forma escrita; e , no caso da 

monografia, também deverá ser apresentado a uma Banca Examinadora. 

 

Art. 11 - A apresentação do TCC à Banca Examinadora obedecerá às seguintes diretrizes: 

a) Apresentação: Tempo máximo de 30 (trinta) minutos distribuídos equitativamente entre os 

membros da equipe; 

b) Argüição: Tempo máximo de 20 (vinte) minutos; 

c) Registro da avaliação: Tempo máximo de 10 (dez) minutos. 

 

Art. 12 - Não haverá Segunda Chamada para a apresentação do TCC (monografia) à Banca 

Examinadora. O aluno que não participar da defesa do TCC estará automaticamente reprovado. 

 

Art. 13 - A Banca Examinadora dará prioridade aos questionamentos de conteúdo. Caso haja 

recomendação de correção do trabalho escrito, estas serão registradas pelos membros da Banca e, 

posteriormente, serão entregues às equipes. 

 

Art. 14 - Os critérios utilizados pela Banca Examinadora para a avaliação do trabalho escrito e da 

apresentação do TCC, estão consignados no Anexo 2, onde também serão registradas, 

individualmente, as notas atribuídas por cada professor examinador. 

 

Art. 15 - O resultado final será registrado, pelo Secretário da Banca, na Ata de Registro da Avaliação 

do Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo 3), com a assinatura de todos os membros da Banca 

Examinadora e da Coordenação do Curso. 
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Art. 16 - Será considerado aprovado o aluno que obtiver grau igual ou superior a 7,0 (sete) e o cálculo 

para atribuição dessa nota encontra-se consignado na Ata de Registro de Avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (Anexo 4), sendo que o aluno poderá ser considerado: 

a) Aprovado com Distinção 

b) Aprovado 

c) Reprovado 

§ 1º - O aluno “Aprovado com Distinção” e “Aprovado” terá suas notas divulgadas pela Secretaria 

Acadêmica em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento dos trabalhos da Banca Examinadora.  

§ 2º - O aluno “Reprovado” deverá cursar a disciplina Elaboração do Trabalho de Curso II no semestre 

seguinte. 

 

Art. 17 - Poderá ser instituído prêmio de mérito para valorizar os trabalhos que forem aprovados com 

distinção. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18 - As disposições deste Regulamento poderão ser alteradas pelo Colegiado de Curso da 

instituição. 

 

Art. 19 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, ouvida a Coordenação do Curso. 

 

Art. 20 - Este regulamento entra em vigor a partir do 2º Semestre Letivo de 2012. 
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7. APOIO AO DISCENTE 

7.1. Estímulos à permanência (atendimento psicopedagógico e programa de 

nivelamento)  

 

No que concerne ao apoio psicopedagógico, a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia 

instituiu um Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, que tem por objetivos prestar serviço de 

atendimento ao discente quanto à orientação vocacional, à dificuldade de aprendizagem e otimização 

das suas relações interpessoais. 

Este núcleo se constitui em um espaço de escuta sensível, visando solucionar conflitos 

atinentes ao processo de ensino-aprendizagem, e deve ter como princípio a busca da interatividade, 

no qual os alunos ou até mesmo os seus responsáveis possam ser acolhidos nas suas necessidades de 

aprendizagem, no desempenho acadêmico e nas relações interpessoais.   

Sobre o processo de nivelamento, a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia entende que 

o apoio pedagógico ao discente é um processo que deve ser capaz de permitir que o ingressante tenha 

o seu perfil redefinido e aprimorado. Para tanto, faz-se necessário ter conhecimento do nível operante 

do acadêmico, para que se possam estabelecer ações de nivelamento. Estas devem estar voltadas para 

o oferecimento de disciplinas ou outras atividades, capazes de produzir melhoria na aprendizagem do 

sujeito, produzindo por consequência melhoria no seu desempenho.  

Assim, o processo de nivelamento deve ter como ponto de partida as experiências do sujeito 

da aprendizagem retomando conceitos, métodos e procedimentos básicos, vivenciados pelos 

acadêmicos ao longo do seu processo de escolarização básica. Com esta dimensão, as atividades 

desenvolvidas devem ser significativas e contextualizadas nas áreas da Matemática e da Língua 

Portuguesa sem perder de vista o trabalho desencadeado nas disciplinas regulares que compõem a 

matriz curricular do curso.   

 

 

7.2. Política de apoio à participação dos estudantes em atividades de extensão, em 

eventos e intercâmbios. 

 

A Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia proporciona ao corpo discente um adequado 

atendimento de apoio ou suplementar às atividades de extensão e em eventos, com auxílio para a 

inscrição em eventos externos, transporte e estadia quando necessários e solicitados. 

Pertencente ao Grupo Lusófona, os alunos da Faculdade de Ciências Gerencias da Bahia tem 

trânsito aberto em qualquer Universidade do Grupo localizada nos diversos países que falam a língua 

portuguesa. 

Os alunos podem cursar disciplinas ou parte dos cursos nas demais Universidades, além de 

qualquer componente curricular complementar à sua formação, sem contar a experiência e vivência 

cultural que o intercâmbio proporciona ao estudante. 

 

7.3. Programas de Bolsas de estudo e de trabalho para estudantes 

 

Para cumprimento de sua missão, a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia trabalhará em 

parceria com organismos governamentais e organizações empresariais interessados em projetos 
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inovadores de formação de recursos humanos, de promoção do conhecimento e de prestação de 

serviços técnicos e culturais à sociedade. 

 Comprovadamente, sabemos que a trajetória de desenvolvimento e de sucesso da maioria das 

instituições, dos programas e dos cursos de ensino superior, que hoje estão consolidados e gozam de 

excelente reputação, foi percorrida e viabilizada com o extraordinário auxílio das bolsas de estudos e 

pesquisas, concedidas pelas agências de fomento. Atualmente, em virtude da grande expansão dos 

sistemas de ensino e das limitações orçamentárias das agências governamentais, as IES particulares 

muito pouco têm se beneficiado destes instrumentos de estímulo e promoção da qualidade.  

São objetivos principais do programa de bolsas: 

 apoiar a capacitação do corpo docente e discente, para a busca da excelência nos cursos 

de graduação e atendimento às disposições legais pertinentes; 

 viabilizar a implantação de programas de pós-graduação lato sensu; 

 contribuir para a elevação e manutenção dos padrões institucionais de qualidade almejados 

pelos processos de autoavaliação e de avaliação externa. 
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8. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

  

 O Sistema de Avaliação do Desempenho Discente do Curso de Ciências Contábeis da FCGB 

ocorre da seguinte forma:  

 

 Cada semestre letivo é constituído de duas unidades e em cada unidade é realizada uma prova 

valendo 06 pontos. Os demais 04 pontos ficam a critério do docente para a realização de seminários, 

testes e outros instrumentos de avaliação que entender pertinente à sua disciplina ou componente 

curricular. 

 

 O aluno que obtiver , no mínimo, quatro pontos nas duas unidades, poderá submeter-se à prova 

final e o aluno que alcançar , no mínimo, média 7,0 nas duas unidades, está automaticamente aprovado 

sem realizar prova final. 

  

 Aqueles que forem para prova final, deverão obter, no mínimo, nota seis nesta avaliação, para 

serem aprovados na disciplina. 
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9. AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 

 

 

 A autoavaliação do curso de Ciências Contábeis contempla o processo de avaliação 

institucional delineado no Programa de Avaliação Institucional da Faculdade de Ciências Gerenciais 

da Bahia, constante do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 

 O Programa foi reelaborado para atender à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e cria a Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada 

instituição do Sistema Federal de Ensino. 

 

 O presente Programa foi reestruturado com base na Portaria MEC n° 2.051, de 9/7/2004, e 

nos documentos Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e Orientações Gerais para o Roteiro 

da AutoAvaliação das Instituições, editados pelo INEP. Os parâmetros para o curso de graduação em 

Ciências Contábeis são estabelecidos pelo NDE e pelo Colegiado de Curso, após debate com a 

comunidade acadêmica (alunos e professores).  A autoavaliação do curso é gerenciada e desenvolvida 

por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por representantes dos alunos, 

professores, funcionários e sociedade civil organizada. 

 

 A CPA desenvolve suas atividades com apoio operacional da Diretoria e mantem estreita 

articulação com as Coordenadorias de Cursos, a fim de apoiar o processo interno de autoavaliação de 

cada um. 

 


