GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
Ciências Contábeis
Eixo Temático

Disciplinas /
Microfundamento

Conteúdo

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere se avaliação
para desenvolvimento dos temas:
Organização e Disciplina na gestão do
tempo.

Desafios Contemporâneos

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento da disciplina de Desafios
Contemporâneos serão definidos pelo
NDE semestre a semestre. Sugere-se
avaliação para desenvolvimento dos
temas: riqueza, economia e consumo.

Projeto: Contador
Empreendedor

Desenvolvimento de projetos de negócios.
Análise da estrutura de negócios balizada
pelos objetivos dos investidores sobre o
capital aplicado, tendo em vista as
oportunidades de mercado, o porte
empresarial desenhado e os mercados
projetados, a partir do marco legal e
tributário Brasileiro, para a adequada
representação contábil da entidade.

Estrutura Contábil dos

Estrutura conceitual básica. Visão das

Empreendedorismo
Contábil

Negócios

Demonstrações Contábeis. Estática e
Dinâmica patrimonial. Registros contábeis
básicos. Aplicação do regime de
competência. Livros contábeis; razão e
diário. Operações com mercadorias.

Linguagem Contábil

Os objetivos da contabilidade e os
sistemas de gestão para apoio a tomada
de decisão dos usuários da informação
contábil. Lógica das operações contábeis
para a linguagem dos negócios: processos
e métodos. As perspectivas de atuação
profissional do Contador à luz do código
de Ética. Estrutura das Demonstrações
Contábeis.

Bases Legais e
Constitucionais dos
Negócios

Direito empresarial: conceito de sociedade
empresária, empresa individual, requisitos
para o exercício mercantil, do registro
mercantil, estabelecimento, fundo de
comércio, nome empresarial, contrato
social, dos tipos de sociedades
empresárias personificadas e não
personificadas, extinção das sociedades
mercantis, propriedade industrial.

Constituição Tributária dos
Negócios

Direito Tributário: conceito, atividade
financeira do Estado, Sistema Tributário
Nacional, tributos: impostos, contribuição
de melhoria e taxa; principais tributos
federais, estaduais e municipais,
imunidade tributária, dos crimes
tributários, extinção tributária, exclusão
tributária.

Sistemas
Corporativos

Cenários Econômicos

Cenários econômicos, técnicas de análise
conjuntural, perspectivas da economia
brasileira. Processos decisórios para a
maximização dos resultados econômicofinanceiros por meio da aplicação dos
conceitos econômicos aplicados a gestão
de custos, mediante análise da oferta e da
demanda, para o alcance do equilíbrio, na
composição do mix de produtos e
serviços.

Pensamento Estratégico
nos Negócios

O que é estratégia; administração
estratégica; conceito de competitividade;
objetivos, políticas e planos de ação;
estratégias genéricas de negócios;
avaliação, implementação e controle
estratégico. Identificação de indicadores e
o BSC – Balanced Scorecard”.

Matemática Financeira

Capitalização simples, composta e
contínua. Taxas de juros nominal, efetiva e
real e equivalência. Métodos de avaliação
de fluxos de caixa: valor presente, valor
futuro. Uso de calculadora financeira.

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere-se avaliação
para desenvolvimento dos temas:
integridade, ética e pensamento crítico.

Desafios Contemporâneos

Desafios técnicos e sociais da democracia
eletrônica. Sistemas de votação online.
Projeto e avaliação de comunidades online
sustentáveis. Paradigmas de sistemas de
legado digital. Estudos de caso de robôs
sociais (social bots) e seus efeitos na
disseminação de informação e
desinformação online.

Projeto: Contabilidade em
Sistemas Corporativos

Desenvolvimento de projetos de negócios.
Operações transacionais e a gestão de
processos para o gerenciamento de riscos
corporativos nos registros contábeis e a
análise de impacto na gestão patrimonial,
de pessoal, financeira e tributária.

Fundamentos da Segurança
da Informação

Conceitos fundamentais, principais
práticas e normas técnicas da segurança
da informação.

Contabilidade Empresarial

Natureza das contas patrimoniais e de
resultado. Critérios contábeis para
avaliação de contas que envolvam o ciclo
operacional: caixa e equivalentes,
estoques, valores a receber, fornecedores,
impostos. Tratamento contábil de tributos
incidentes nas operações de compra e
venda em empresas comerciais,
industriais e de serviços. Estimativa de
perdas para ativos: aplicações, estoques e
clientes.

Contabilidade da

Aspectos legais e contábeis aplicados às
relações de trabalho. Contratos de
trabalho, direitos e obrigações das partes.

Remuneração do Trabalho

Remuneração e benefícios a empregados.
Pagamento baseado em ações.
Procedimentos contábeis e técnicos
derivados da relação de emprego.
Contabilização e tratamento da folha de
pagamento e dos encargos incidentes.
Terceirização e mão de obra
compartilhada. Obrigações patronais,
cumprimento das obrigações acessórias e
concessão de benefícios do regime geral
de previdência.

Contabilidade Patrimonial

Ativo não circulante: investimento em
coligada e controlada, empreendimentos
controlados em conjunto e negócios em
conjunto; ativo imobilizado; ativo
intangível. Redução a valor recuperável de
ativos e mensuração a valor justo. Custos
de empréstimos. Ativo não circulante
mantido para venda e operação
descontinuada. Provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes.

Tributos Indiretos

Aplicação da legislação tributária: fato
gerador, contribuintes, base de cálculo,
alíquotas, retenção e contabilização dos
principais tributos indiretos. Mensuração
de ativo/passivo fiscal diferido.
Mensuração e reconhecimento nos
demonstrativos contábeis e evidenciação
em notas explicativas. Relação dos
tributos indiretos nos regimes tributários.

Sistemas Contábeis

O Sistema de informações contábeis nas
organizações e o impacto das tecnologias
e de transformação digital nos processos

contábeis e afins. Aplicação das
tecnologias contábeis para automatização
da coleta de dados, processamento,
geração e distribuição da informação
contábil. Configuração e simulação dos
processos contábeis e gerenciais com uso
de sistemas ERPs

Contabilidade
Financeira

Estratégias para Criação de
Valor

O que é estratégia; o conceito de
competitividade. Estratégias genéricas de
negócios e estratégia baseada em
recursos. Criação de valor.

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere-se avaliação
para desenvolvimento dos temas:
colaboração e trabalho em equipe.

Desafios Contemporâneos

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento da disciplina de Desafios
Contemporâneos serão definidos pelo
NDE semestre a semestre. Sugere-se
avaliação para desenvolvimento dos
temas: trabalho e emprego e seus
impactos na sociedade contemporânea e
nos negócios.

Projeto: Contabilidade
Financeira

Desenvolvimento de projetos de negócios.
Gestão contábil estratégica no
desdobramento de diretrizes para o
alcance dos indicadores financeiros

planejados.

Contabilidade Financeira

Receita de contratos com clientes.
Operações financeiras pré e pós-fixadas de
natureza ativas e passivas, inclusive
retenções na fonte. Ajuste a valor
presente. Impairment de ativos
financeiros. Demonstração dos Fluxos de
Caixa. Demonstração de Resultado:
Formação e sua distribuição, inclusive
participações societárias. Destinação do
resultado do período. Demonstração do
Patrimônio Líquido: mensuração,
reconhecimento e elaboração dos
elementos constitutivos. Resultado por
ação.

Fundamentos da
Controladoria

Fundamentos, atribuições e
responsabilidades da Controladoria para a
gestão contábil estratégica. Planejamento
e avaliação de resultados e de
desempenho empresarial. Gestão de
custos para tomada de decisões sobre
processos e produtos. Composição do mix
de produtos pela análise da matriz de
portfólio.

Contabilidade do Mercado
Financeiro e de Capitais

Sistema Financeiro Nacional. Plano
contábil dos bancos e principais ativos
negociados pelas instituições financeiras.
Impactos contábeis das principais
operações específicas das instituições
financeiras. Instrumentos Financeiros.
Mensuração e reconhecimento nos
demonstrativos contábeis e evidenciação
em notas explicativas. Noções de Cálculo

Atuarial. O mercado de capitais e ativos
negociados; bolsa de valores e mercados
do segmento B3; índice de ações.

Tributos Diretos

Aplicação da legislação tributária: fato
gerador, contribuintes, base de cálculo,
alíquotas, retenção e contabilização dos
principais tributos diretos. Estudo dos
regimes de tributação. Mensuração de
ativo/passivo fiscal diferido. Mensuração e
reconhecimento nos demonstrativos
contábeis e evidenciação em notas
explicativas. Impactos tributários para
apuração do imposto de renda da pessoa
física. Relação dos tributos diretos nos
regimes tributários.

Indicadores e Análises de
Desempenho Financeiro

Alavancagens operacional, financeira e
combinada. Estrutura de capital. Política
de dividendos. Medidas de valor.
Elaboração de demonstrações financeiras
(demonstrações de resultados e balanço
patrimonial).

Gestão do Fluxo de Caixa e
Capital de Giro

Administração do Capital de Giro.
Administração das disponibilidades Fluxo
de Caixa. Administração de recebíveis.

Planejamento Financeiro

Administração Financeira e os objetivos da
organização. Alavancagens operacional,
financeira e combinada. Análise de
viabilidade financeira de negócios.
Estrutura de capital. Política de

dividendos. Medidas de valor.

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere-se avaliação
para desenvolvimento dos temas:
autonomia e liderança.

Desafios Contemporâneos

Arcabouço conceitual de ética e de
inteligência artificial (IA). Ameaças de IA à
dignidade humana. Armas de guerra
automatizadas com IA. Vieses (bias) em
sistemas de IA: reconhecimento de face,
de gênero e de raça. Atributos de
qualidade de sistemas com IA:
privacidade, explicabilidade, transparência
e rastreabilidade. Princípios, guias,
diretrizes e normas governamentais para
IA ética.

Projeto: Contabilidade
Gerencial

Desenvolvimento de projetos de negócios.
Desenho do modelo de negócio para o
alcance do retorno sobre o capital próprio,
com a maximização das receitas e o
controle dos custos e despesas, para
garantir a agregação de valor.

Cultura Religiosa: Pessoa e
Sociedade

Fundamentação da práxis cristã com
referência no ensino social da Igreja. A
categoria Pessoa em diálogo com as
categorias antropológicas
contemporâneas. Temas atuais à luz do
Ensino Social: a família e a dimensão

Contabilidade
Gerencial

afetivo-sexual; o mundo do trabalho e a
situação da propriedade; a ordem social e
política; cidadania, o compromisso com o
cuidado e a defesa da vida humana e a
ecologia, e as perspectivas de construção
de uma nova ordem mundial centrada na
sustentabilidade, no Amor e na Paz.

Gestão de Custos

Gestão de custos: abrangência e objetivos.
Custos: conceitos, elementos e relações
custo/volume/lucro, ponto de equilíbrio,
margem de segurança e teoria das
restrições. Formação de preços de venda.

Análise das Demonstrações
Contábeis

Processo de análise das estruturas
patrimoniais e operacional. Análise
econômica e financeira tradicional.
Indicadores de desempenho econômicofinanceiro, patrimonial e prazos médios.
Análise das demonstrações dos Fluxos de
Caixa e do Valor Adicionado. Análise do
EBTIDA. Alavancagem financeira e
indicadores de mercado. Solvência e
flexibilidade financeira. Análise dinâmica
de capital de giro. Parecer técnico e
relatórios gerenciais.

Estratégias Competitivas e
Inovação em Negócios

Mercados emergentes: conceitos e
definições. Ambiente de negócios:
relações entre governos, partidos políticos
e empresas. Capitalismo de laços.
Transformação digital em mercados
emergentes: fintechs, plataformas e ebusiness. A produtividade e a
competitividade em empresas nos

mercados emergentes.

Planejamento e Controle de
Custos

Aplicações da apuração e análise de custos
e dos métodos de custeio. A contabilidade
por responsabilidade e o custo-padrão
com análise das variações. Custeio por
atividades. Otimização de recursos
aplicados aos processos produtivos e
logísticos para a cadeia de valor do
negócio.

Estatística de Dados
Gerenciais

Análise de dados pela síntese numérica e
gráfica, utilizando tabelas de frequência,
medidas de tendência central e de
variabilidade. Noções de probabilidade
para a estruturação de modelos
decisórios. Uso de distribuições
paramétricas de probabilidade para
estimativas na gestão orçamentária com
aplicação em fluxos de caixa, e em
amostragens. Definição de causaconsequência em processos críticos de
negócio com o uso da correlação e da
regressão linear múltipla. Gráficos e
indicadores de controle gerencial.

Contabilidade e Orçamento
Empresarial

Orçamento como sistema de controle
gerencial: processo de elaboração das
peças orçamentárias de vendas, produção,
despesas operacionais, caixa e capital.
Tipo de Orçamento. Gestão de recebíveis
e mensuração dos créditos de liquidação
duvidosa. Gestão de ativos e concepção
da estrutura do negócio. Gestão de
passivos: captação de recursos e
benefícios. Avaliação de alternativas de

investimentos para projeção
orçamentária.

Auditoria e
Compliance

Estágio

A prática do estágio, orientações legais,
teóricas e metodológicas, a Lei de Estágio.
A formação do contador, principais
características do profissional de
contabilidade, integração aluno/ambiente
empresarial, órgãos de representação
profissional, acompanhamento,
supervisão e avaliação do relatório de
estágio. As perspectivas de atuação
profissional do Contador à luz do código
de Ética.

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere se avaliação
para desenvolvimento dos temas:
Governança e positividade.

Desafios Contemporâneos

O conteúdo para o desenvolvimento da
disciplina de Desafios Contemporâneos
será definido pelo NDE semestre a
semestre. Sugere-se avaliação para
desenvolvimento do tema política.

Projeto: Auditoria e
Compliance

Desenvolvimento de projetos de negócios.
Aplicação de trabalhos de asseguração
para garantia dos processos de controle
interno, alinhados a construção de um

ambiente favorável ao Compliance.

Estatística Aplicada à
Tomada de Decisão

Aplicações de análise de correlação e
regressão linear. Risco e incerteza.
Diagrama de decisão e análise de cenários.

Auditoria Independente

Definição da natureza e objetivos da
auditoria, descrição das respectivas
normas aplicáveis, detalhamento das
etapas que compõem o processo.
Aplicação das técnicas para verificação das
informações prestadas nas demonstrações
contábeis. Ferramentas tecnológicas de
apoio a Auditoria para teste e
confiabilidade de sistemas de informação.
Elaboração do relatório de Auditoria

Auditoria Interna

Prevenção de erros e fraudes pela adoção
de procedimentos organizacionais que
garantam integridade, adequação e
eficácia dos controles internos e das
informações físicas, contábeis, financeiras
e operacionais da Entidade.

Compliance e Ética nos
Negócios

Governança Corporativa: práticas e
estruturas. Compliance operacional e
financeiro. Relacionamento com o
Conselho de Administração e o Conselho
Fiscal. Relacionamento com Investidores.
Relato Integrado. Ética nas dimensões:
social, ambiental, empresarial, profissional
e pessoal.

Gestão de Riscos e
Controles

Risco do negócio. Matriz de Riscos.
Gerenciamento de riscos. Identificação
dos requisitos críticos para a análise de
integridade dos sistemas de gestão
corporativa. Estudo dos controles
internos, aplicação dos procedimentos
técnicos nas contas patrimoniais e de
resultado, elaboração de relatórios.
Percepção do risco pelo mercado: análise
de rating.

Contabilidade Aplicada

Aspectos legais e contábeis aplicados às
empresas do Agronegócio, Pequenas e
Médias Empresas, Associações Esportivas,
Construtoras e Incorporadoras e Entidades
Previdenciárias e Seguradoras. Temas
contemporâneos da Ciência Contábil.

Contabilidade em
Combinação de Negócios

Reorganização societária: combinação de
negócios, fusão, cisão, incorporação,
aquisição e dissolução. Combinação de
Negócios. Demonstrações Contábeis
Consolidadas. Subvenção e Assistência
Governamental. Divulgação sobre partes
relacionadas. Demonstrações em
separado. Demonstrações combinadas.
Demonstrações proforma. Conversão das
Demonstrações para moeda estrangeira.

Grupo de Estudos –
Pesquisa Acadêmica

Agenda de pesquisa em Ciências
Contábeis. Formulação e construção do
objeto de pesquisa na área contábil.
Fontes de informação científica. Métodos
de coleta de dados. Tratamento de dados.
Aplicação das normas ABNT na elaboração

da pesquisa.

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere-se avaliação
para desenvolvimento dos temas:
colaboração e trabalho em equipe.

Desafios Contemporâneos

O conteúdo para o desenvolvimento da
disciplina de Desafios Contemporâneos
será definido pelo NDE semestre a
semestre. Sugere-se avaliação para
desenvolvimento dos temas sociedade e
diversidade.

Projeto: Perícia e
Arbitragem

Desenvolvimento de projetos de negócios.
Realizar arbitragem e prática pericial
contábil em processos trabalhistas e
previdenciários; processos financeiros;
processos tributários; processos
empresariais; falência e recuperação
judicial; perdas, danos e lucros cessantes.

Filosofia e Ética

O ser humano como ser no mundo e sua
dimensão simbólico-cultural. A condição
ética da ação humana. Questões éticas
fundamentais e atuais, sociedade de
consumo, diversidade étnica e desafios
ecológicos.

Perícia e Arbitragem

Fundamentos da Perícia

Espécies, classificação, finalidade e
normas profissionais e técnicas da perícia
contábil. Procedimentos de trabalho em
perícia judicial e extrajudicial contábil.
Aspectos técnicos, doutrinários,
processuais e operacionais a perícia
contábil. Técnicas de comunicação judicial
e extrajudicial e redação do laudo e do
parecer pericial contábil.

Mediação e Arbitragem

Negociação e conciliação. Mediação,
conciliação e arbitragem: convenção,
papel do árbitro, cláusula compromissória,
compromisso arbitral, processo arbitral,
sentença arbitral e invalidades da
sentença arbitral.

Relações Contratuais
Corporativas

Institutos fundamentais do direito
contratual e dos tipos disciplinados pelo
Código Civil, bem como dos atos
unilaterais. Interfaces com Estrutura
conceitual contábil: Contrato Executório,
Essência de direito contratual e obrigação
contratual.

Cálculos Atuariais e
Previdenciários

Técnicas matemáticas e estatísticas para
determinação de risco e retorno pela
Ciência Atuarial. Regimes Financeiros
adotados pela Previdência Social e
Complementar. Projeções atuariais dos
planos de benefício de caráter
previdenciário e seus reflexos na
contabilidade das Companhias
Seguradoras e Entidades de Previdência
Complementar.

Avaliação de Empresas

Criação de valor aos acionistas EBITDA e
EVA. Métodos de avaliação de empresas
(Valuation). Análise de viabilidade
empresarial para o processo decisório.
Gestão de riscos e resultados econômicos,
financeiros e patrimoniais.

Riscos Socioambientais e
Sustentabilidade

Sustentabilidade ambiental: a interrelação entre o econômico, o social e o
ambiental. Normas e obrigações
ambientais das corporações. Segurança e
responsabilidade ambiental nas áreas de
exploração e concessão de uso dos
recursos ambientais. Responsabilidade
técnica e asseguração de segurança.
Práticas de mensuração e evidenciação de
publicações contábeis na área ambiental.
Cálculos de danos socioambientais.

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere se avaliação
para desenvolvimento dos temas: solução
de problemas e criatividade.

Desafios Contemporâneos

O conteúdo para o desenvolvimento da
disciplina de Desafios Contemporâneos
será definido pelo NDE semestre a
semestre. Sugere-se avaliação para
desenvolvimento dos temas energia, clima
e biodiversidade.

Projeto: Assessoria

Desenvolvimento de projetos de negócios.

Assessoria Tributária

Tributária

Distinguir as práticas tributárias mais
apropriadas e seus impactos no alcance
dos indicadores de desempenho, com o
emprego das boas práticas de governança
corporativa para o desenvolvimento
econômico sustentável.

Razão e Modernidade

A Filosofia como busca do conhecimento.
Ciência e Filosofia: o surgimento da
modernidade, a racionalidade
instrumental e o impacto das novas
tecnologias. A questão do saber e da
linguagem nas sociedades
contemporâneas.

Planejamento e Compliance
Tributário

Aspectos conceituais do planejamento
tributário. Incentivos fiscais federais,
estaduais e municipais. Controle e análise
financeira e contábil do contencioso fiscal
decorrente do planejamento tributário.
Remuneração de acionistas e
administradores. Compliance tributário.

Reorganização Societária

Estratégias para a definição do porte
empresarial: incorporação, cisão e fusão.
Reorganização societária como
instrumento de planejamento tributário.
Análise de escala e escopo e o
enquadramento societário e tributário,
associados para maximizar o retorno
sobre o investimento, mediante a análise
de viabilidade econômica.

Estado e Economia

Desenvolvimento econômico e
desigualdade. Retornos crescentes de
escala e redes produtivas locais.
Complexidade e sofisticação produtiva: o
caminho para o desenvolvimento. Papel
dos diferentes agentes na atividade
econômica. Relacionamento públicoprivado.

Sistemas Fiscais

Análise e aplicação das tecnologias e a
transformação digital nos processos
tributários nas dimensões fisco, empresas
e serviços contábeis. Simulação das
principais obrigações acessórias das
pessoas físicas e jurídicas. Preenchimento
das obrigações acessórias da declaração
de imposto de renda das pessoas física e
jurídica e demais programas auxiliares.
Preenchimento e análise informacional
dos sistemas fiscais nas três esferas de
governo.

Economia Empresarial

Influência do cenário macroeconômico
para a definição do planejamento
estratégico empresarial, ancorado nos
indicadores de mercado, considerando
suas estruturas e a política fiscal e
monetária, que impactam a determinação
da renda e do produto nacional.

Gestão Contábil em
Cenários Globalizados

Gestão contábil direcionada a transações
internacionais de exportação e
importação: aplicação contábil, financeira
e tributária. Consolidação de balanços
para grupos multinacionais, com
controlada no exterior. Estratégia

corporativa no processo de
internacionalização. Conversão das
Demonstrações para moeda estrangeira.

Competências
Comportamentais

Os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências
comportamentais do profissional da
atualidade serão definidos pelo NDE
semestre a semestre. Sugere se avaliação
para desenvolvimento dos temas: empatia
e comunicação pessoal.

Desafios Contemporâneos

O conteúdo para o desenvolvimento da
disciplina de Desafios Contemporâneos
será definido pelo NDE semestre a
semestre. Sugere-se avaliação para
desenvolvimento do tema mobilidade
urbana.

Projeto: Controladoria
Governamental

Desenvolvimento de projetos de negócios.
Gestão dos recursos públicos no exercício
da cidadania, pela busca da transparência
no exercício da democracia para a
sustentabilidade do Estado Nação,
promotor do bem estar na vida em
sociedade.

Business Intelligence

Introdução à inteligência de negócios.
Qualidade de dados. Projeto e construção
de Data Warehouse. Tecnologias e
Processos de ETL. Implementação de
processos e aplicações para integração de
dados. Métodos e técnicas de visualização
de dados. Construção de análises e
dashboards de BI com ferramentas de

Controladoria
Governamental

mercado.

Contabilidade e Auditoria
Pública

Aspectos metodológicos, conceituais e
legais da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público. Plano de contas, sistemas e
registros contábeis. Aspectos de avaliação
e reavaliação patrimonial. Estrutura e
análise das demonstrações contábeis.
Fiscalização e controle governamental.
Mensuração e reconhecimento do
patrimônio público nos demonstrativos
contábeis e evidenciação em notas
explicativas.

Gestão Pública
Orçamentária e Financeira

Aspectos estratégicos, constitucionais e
gerenciais do planejamento e orçamento.
Elaboração, execução, acompanhamento,
monitoramento e transparência.
Determinações e restrições legais da
gestão orçamentária e financeira.
Aplicações da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Governabilidade pela
Administração Pública
Indireta

Instrumentos de planejamento,
governabilidade e governança estatal para
o exercício da administração pública
indireta. Os objetivos sociais e econômicos
do Governo na administração de:
autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações públicas.

Sistemas e Tecnologias
Governamentais

Sistemas de Informações Governamentais
pela integração da sociedade civil, do
setor privado, das instâncias de governo e
de seus setores. Governo Eletrônico e sua

composição. Práticas corporativas
necessárias para a interação das empresas
com o Governo. Tecnologias adotadas
pelo Governo Eletrônico no Controle
Social.

Parcerias Governamentais
no Terceiro Setor

Marco Regulatório do Terceiro Setor.
Instrumentos jurídicos de formalização de
parcerias: convênios, contratos
administrativos, contratos de gestão,
termo de parceria. Fiscalização das
parcerias entre Terceiro Setor e
Administração Pública: Controle interno,
Tribunal de Contas, Ministério Público,
Controle Social. Elaboração de projetos
para captação de recursos. Controladoria
no Terceiro Setor.

Estado e Sociedade

As relações entre Estado e Sociedade.
Democracia e democratização. Estado do
Bem Estar. Atores sociais e políticos de
sustentação do Estado. O estado
questionado: crise fiscal e
governabilidade. Novos recortes nas
discussões sobre Estado e Sociedade:
gênero, meio ambiente, descentralização,
globalização, parcerias, ONGs, etnias,
religião.

Grupo de Estudos –
Trabalho de Conclusão de
Curso

Agenda de pesquisa em Ciências
Contábeis. Métodos e técnicas de
pesquisa. Etapas do projeto de pesquisa.
Aplicação das normas ABNT na elaboração
da pesquisa. Execução de prática
investigativa em grupo de pesquisa.
Elaboração e apresentação do relato

científico.

