Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

Estrutura Conceitual da
Contabilidade 80h

Contabilidade Básica 80h

Contabilidade Intermediária
80h

Contabilidade Superior 80h

Direito Empresarial e
Tributário 80h

Contabilidade de Relações
Trabalhistas 40h

Planejamento e Gestão
Governamental 40h

Contabilidade de Custos 80h

Filosofia: Razão e
Modernidade 40h

Práticas em Tecnologias
Contábeis 100h

Contabilidade de Instituições
Financeiras e Mercado de
Capitais 80h

Gestão Contábil
Contemporânea Aplicada 80h

Matemática Financeira 80h

Estatística de Dados Gerenciais
80h

Economia Empresarial 80h

Cultura Religiosa: Fenômeno
Religioso 40h

Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
5º Período

6º Período

7º Período

8º Período

Contabilidade Avançada
80h

Gestão Contábil no
Agronegócio 80h

Auditoria, Riscos e
Compliance 80h

Cultura Religiosa: Pessoa e
Sociedade 40h

Análise de Custos 80h

Práticas em Tecnologias
Tributárias 100h

Planejamento e Compliance
Tributário 80h

Contabilidade Tributária
80h

Contabilidade Gerencial 80h

Análise dos Demonstrativos
Contábeis 80h

Filosofia: Antropologia e
Ética 80h

Estratégias Competitivas e
Inovação em Negócios 80h

Sociologia 40h

Estágio 280h

Projeto Aplicativo 100h

Trabalho de Conclusão de
Curso 100h

80 horas de Atividades Complementares de Graduação

Contabilidade
Governamental 80h
Perícia, Mediação e
Arbitragem 80h
Tópicos Contemporâneos
em Contabilidade 80h

1º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Estrutura Conceitual da
Contabilidade 80h

•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. Atuação contábil para a
Governança Corporativa. Interpretação e aplicação da Estrutura Conceitual da Contabilidade. A teoria contábil: história,
evolução e escolas de pensamento.

Direito Empresarial e
Tributário 80h

•Tipos de Sociedade. Sociedades empresariais: características, requisitos, formalização, riscos. Responsabilidade civil e
criminal dos representantes legais. Sucessão, Extinção, Falência e Recuperação de Empresa. Relações de Direito
Concorrencial. Relações de Direito Intelectual e Industrial. Contratos Mercantis. Fundamentos constitucionais e o poder de
tributar na Constituição. Imunidade e isenção tributária. Estudo dos tributos em espécie. Processo arrecadatório,
fiscalizatório e as obrigações acessórias. Fiscalização tributária e aplicação de sanções. Responsabilidade do profissional da
contabilidade em matéria tributária. Contencioso fiscal e compliance.

Filosofia: Razão e
Modernidade 40h

•As origens da Filosofia. 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.

Matemática Financeira 80h

•Capitalização Simples, Composta. Descontos. Séries de Pagamentos/Recebimentos (anuidades) Postecipadas,
Antecipadas, de mesmo valor e diversas. Taxas de Juros. Sistemas de Amortização. Operações do sistema
Financeiro Nacional. Análise de Investimento.

2º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Contabilidade Básica 80h

•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. Tratamento contábil de tributos incidentes nas operações de compra e
venda em empresas comerciais, industriais e de serviços. Provisões para valor recuperável de ativos: aplicações, estoques e clientes.

Contabilidade de Relações
Trabalhistas 40h

•Aspectos legais e contábeis aplicados às relações de trabalho. Contratos de trabalho, direitos e obrigações das partes. Remuneração
e benefícios a empregados. 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.

Práticas em Tecnologias
Contábeis 100h

•O Sistema de informações contábeis nas organizações e o impacto das tecnologias e da transformação digital nos processos
contábeis e afins. A gestão de processos e o gerenciamento de riscos corporativos. Aplicação das tecnologias contábeis para
automatização da coleta de dados, do processamento, da geração e da distribuição da informação contábil. Configuração e simulação
dos processos contábeis e gerenciais com uso de sistemas ERPs . Simulação em sistemas das rotinas contábeis, trabalhistas,
financeiras e fiscais. Prática Extensionista.

Estatística de Dados
Gerenciais 80h

•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 de auditoria e perícia. Definição de causaconsequência em processos críticos de negócio com o uso da correlação e da regressão linear múltipla. Gráficos e indicadores de
controle gerencial.

3º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Contabilidade Intermediária
80h

•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 do resultado
(participações societárias). Deduções de prejuízos, participações, destinação do lucro, reservas e dividendos. Demonstrações do
patrimônio líquido e constituição das reservas. Pagamento baseado em ações. Resultado por ação..

Planejamento e Gestão
Governamental 40h

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

Contabilidade de
Instituições Financeiras e
Mercado de Capitais 80h

•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.

Economia Empresarial 80h

•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.
Processos decisórios para a maximização dos resultados econômico-financeiros 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.

4º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Contabilidade Superior 80h

•Ativo não circulante: investimento em coligada e controlada, empreendimentos controlados em conjunto e negócios em
conjunto; ativo imobilizado; ativo intangível. Mensuração a valor justo com reconhecimento do impairment: unidade
geradora de caixa, valor realizável líquido e valor recuperável, ágio com expectativa de rentabilidade futura e reversão de
perda por desvalorização. Custos de empréstimos. Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada.
Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro.

Contabilidade de Custos 80h

•Contextualização da contabilidade de custos: aplicação das normas contábeis e dos aspectos fiscais. Conceitos gerais e
classificações; elementos de custo fabril; distinções do custo de produção; sistemas de custeio variável e por absorção;
custos para avaliação dos estoques e apuração do resultado na produção compartilhada; perdas na produção e
administração da qualidade. Mensuração e reconhecimento nos demonstrativos contábeis e evidenciação em notas
explicativas.

Gestão Contábil
Contemporânea Aplicada
80h

•Aspectos legais e contábeis aplicados às: Pequenas e Médias Empresas, Entidades do Terceiro Setor, Associações
Esportivas, Entidades Previdenciárias e Seguradoras. Concessão de registros, títulos, qualificações e prestação de contas.
Contabilidade Ambiental e Social. Aplicações do Cálculo Atuarial para o registro contábil. Mensuração e reconhecimento
nos demonstrativos contábeis e evidenciação em notas explicativas. Temas contemporâneos da Ciência Contábil.

Cultura Religiosa: Fenômeno
Religioso 40h

•O fenômeno religioso: experiência e linguagem. O fenômeno religioso como experiência específica: limites e possibilidades
da experiência de Deus. As categorias fundamentais de interpretação e de linguagem do fenômeno religioso. A Bíblia: livro
de formação cultural do Ocidente. A Bíblia em sua formação histórica, cultural e literária. Os critérios de interpretação, os
temas e as perspectivas de estudo da Bíblia e a experiência mística e de abertura que o livro sagrado propicia. O
cristianismo e os desafios do diálogo ecumênico e inter-religioso no contexto de um mundo globalizado. História e
fundamentos da cultura e tradições religiosas afro-brasileiras e indígenas. Cenários religiosos contemporâneos.

5º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Contabilidade Avançada 80h

•Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos Resultados Abrangentes. Demonstração do
valor adicionado. 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 pro-forma.
Conversão das Demonstrações para moeda estrangeira. Relação com investidores. Mensuração e reconhecimento nos
demonstrativos contábeis e evidenciação em notas explicativas.

Análise de Custos 80h

•Aplicações da apuração e análise de custos e os métodos de custeio. Fundamentos conceituais de custos para tomada
de decisões operacionais de curto e médio prazo. Análise da relação custo, volume e lucro. A contabilidade por
responsabilidade e o custo-padrão com análise das variações. Custeio por atividades. Aspectos qualitativos e
quantitativos da gestão de preços de venda. Atividades compartilhadas e implantação de sistemas de custos.

Contabilidade Tributária 80h

•Aplicação da legislação tributária: fato gerador, contribuintes, base de cálculo, alíquotas, retenção e contabilização dos
principais tributos diretos e indiretos. 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.

Filosofia: Antropologia e
Ética 80h
Estágio 280h

•Concepções filosófico antropológicas. 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.
•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.

6º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Gestão Contábil no
Agronegócio 80h

•Perspectivas econômicas, ambientais e sociopolíticas do agronegócio no Brasil e nas relações internacionais. Valor da
empresa e condução da controladoria no agronegócio. Natureza legal e tributária das empresas rurais e das cadeias de
suprimento no agronegócio. Evidenciação e mensuração dos ativos biológicos e produtos agrícolas nas demonstrações
contábeis e notas explicativas. Gestão de custos no agronegócio. Novos modelos de negócios e análise de viabilidade
econômica e financeira. Fontes de financiamento governamentais e de instituições financeiras, com aplicação no
mercado de derivativos..

Práticas em Tecnologias
Tributárias 100h

•O Sistema de informações contábeis nas organizações e o impacto das tecnologias e da transformação digital nos
processos contábeis e afins. A gestão de processos e o gerenciamento de riscos corporativos. Aplicação das tecnologias
contábeis para automatização da coleta de dados, do processamento, da geração e da distribuição da informação
contábil. Configuração e simulação dos processos contábeis e gerenciais com uso de sistemas ERPs . Simulação em
sistemas das rotinas contábeis, trabalhistas, financeiras e fiscais. Prática Extensionista.

Contabilidade Gerencial 80h

Estratégias Competitivas e
Inovação em Negócios 80h
Projeto Aplicativo 100h

•Abordagem gerencial das demonstrações contábeis. Orçamento como sistema de controle gerencial: processo de
elaboração das peças orçamentárias de vendas, produção, despesas operacionais, caixa e capital. Otimização de
recursos aplicados aos processos produtivos e logísticos para a cadeia de valor do negócio. 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. Políticas do ciclo operacional e financeiro, com impacto na Demonstração
de Resultado. Projeção das demonstrações financeiras. Avaliação de alternativas de investimentos para projeção
orçamentária.
•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 e-business. A
produtividade e a competitividade em empresas nos mercados emergentes.

•Execução de prática extensionista interdisciplinar, vivenciada na área de atuação contábil, aplicada a uma realidade prática
social e local.

7º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Auditoria, Riscos e
Compliance 80h

•Definição da natureza e objetivos da auditoria, descrição das respectivas normas aplicáveis, detalhamento das etapas
que compõem o processo. Estudo dos controles internos, aplicação ndos procedimentos técnicos nas contas
patrimoniais e de resultado, elaboração de relatórios. Gerenciamento de riscos. Compliance operacional e financeiro.

Planejamento e Compliance
Tributário 80h

•Aspectos conceituais do planejamento tributário. Incentivos fiscais federais, estaduais e municipais. Casos práticos de
planejamento tributário envolvendo tributos federais, estaduais e municipais. Controle e análise financeira e contábil
do contencioso fiscal decorrente do planejamento tributário. Reorganização societária como instrumento de
planejamento tributário. Remuneração de acionistas e administradores. Compliance tributário

Análise dos Demonstrativos
Contábeis 80h

Sociologia 40h
Trabalho de Conclusão de
Curso 100h

•Processo de análise das estruturas patrimoniais e operacional. Análise econômica e financeira tradicional. Indicadores
de desempenho econômico-financeiro, 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. Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro.
Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, eventos subsequentes. Parecer técnico e relatórios gerenciais.

•Contribuições do pensamento de Marx, de Weber e Durkheim para os estudos das organizações, do trabalho, da
sociedade e da ação social, Teoria da Burocracia, Funcionalismo nos estudos organizacionais, Institucionalismo nos
estudos organizacionais, Pensamento Social Brasileiro e análise das organizações.

•Execução de prática investigativa em grupo de pesquisa. Elaboração e apresentação do relato científico.

8º Período
Ciências Contábeis EAD – 14506 – 20 semanas
Cultura Religiosa: Pessoa e
Sociedade 40h

•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 da Igreja: a família e a dimensão
afetivo-sexual; o mundo do trabalho e a situação da propriedade; ordem social e política; cidadania, o compromisso
com o cuidado e a defesa da vida humana e ecológica e as perspectivas de construção de uma nova ordem mundial
centrada na sustentabilidade, no amor e na paz..

Contabilidade
Governamental 80h

•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.

Perícia, Mediação e
Arbitragem 80h

Tópicos Contemporâneos
em Contabilidade 80h

•Fundamentos, 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 Parecer Pericial Contábil.
Prática pericial contábil em processos trabalhistas e previdenciários; processos financeiros; processos tributários
processos empresariais; falência e recuperação judicial; perdas, danos e lucros cessantes. Mediação, conciliação e
arbitragem: convenção, papel do árbitro, cláusula compromissória, compromisso arbitral, processo arbitral, sentença
arbitral e invalidades da sentença arbitral.

•TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM CONTABILIDADE.

