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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos 
que promovam o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de 
responsabilidade, competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, 
assessorando na tomada de decisões. 

 
EMENTA: 
A organização. Visão sistêmica, missão, subsistemas empresariais, modelo de gestão. A empresa 
como sistema, sua filosofia de negócio. O papel da controladoria nas organizações. As funções do 
Controller e sua posição na estrutura organizacional. Autoridade e responsabilidade da 
controladoria como um órgão. Controle: conceitos e instrumentos de controle gerencial. Sistemas 
de informação. Gerenciamento da Informação. Processos de planejamento de controle. Conceitos 
de modelo e processo de gestão. Avaliação de resultado e desempenho. Contabilidade por 
responsabilidade. Centro de lucro e preço de transferência. Custeamento baseado em atividades – 
ABC (Activit Based Costing). Gestão Estratégica de Custos – ABN. Unidade de esforço de 
produção – UEP.  Sistema de informação de gestão econômica – GECON. A Teoria das Restrições 
e suas implicações na contabilidade gerencial. TOC versus ABC. ABC versus Gecon. Balanced 
Scorecard. Outras Filosofias e Técnicas Administrativas (JIT, TQC, TQM ...). 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Proporcionar aos alunos conhecimento e entendimento teórico e prático da controladoria, tendo em 
vista a gestão empresarial e a tomada de decisão. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
- Entender a empresa como um sistema. 
- Conhecer o ambiente empresarial e o papel/funções da controladoria nas organizações. 
- Entender o processo de controle e gestão das organizações. 
- Compreender o Modelo de Gestão Econômica (GECON), Teoria das Restrições, Balanced 
Scorecard. 
- Estudar filosofias e técnicas administrativas (JIT, TQC, TQM). 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Cronograma das atividades 
26/02/2016 18h50 às Apresentação do plano de ensino. 



20h30 
 

20h40 às 
22h20 

A empresa como um sistema e o ambiente empresarial. 
 
Questões para discussão. 

04/03/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

A organização. Visão sistêmica, missão, subsistemas empresariais, 
modelo de gestão. A empresa como sistema, sua filosofia de negócio. 
 
Inicio do desenvolvimento do Trabalho 1 (T1), em grupo, criação de 
uma empresa fictícia, aplicando os conteúdos estudados, elaboração do 
trabalho a ser entregue impresso e da apresentação à turma. 

18/03/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

O papel da controladoria nas organizações. As funções do Controller e 
sua posição na estrutura organizacional. Autoridade e responsabilidade 
da controladoria como um órgão. 
 
Exercícios   

19/03/2016 

Sábado para 
recuperar aula 

do dia 
11/03/2016 

Leitura e resenha critica de artigo sobre as funções da controladoria - 
Aula à distância.  
 

01/04/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Estrutura Conceitual Básica da Controladoria 
 
Exercícios  

08/04/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Prova 1 (P1) – Cumulativa (questões dissertativas e de múltipla escolha, 
individual e sem consulta). 

15/04/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Controle: conceitos e instrumentos de controle gerencial. Sistemas de 
informação. Gerenciamento da Informação. Processos de planejamento 
de controle. 
 
Continuação do desenvolvimento do Trabalho 1 (T1), em grupo, criação 
de uma empresa fictícia, aplicando os conteúdos estudados, elaboração 
do trabalho a ser entregue impresso e da apresentação à turma. 

16/04/2016 

Sábado para 
recuperar aula 

do dia 
25/03/2016 

Finalização do Trabalho 1 (T1) - Aula à distância. 

29/04/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Apresentação do Trabalho 1 (T1). 

06/05/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Conceitos de modelo e processo de gestão. Avaliação de resultado e 
desempenho.  
 
Inicio do desenvolvimento do Trabalho 2 (T2), que é continuação do 
Trabalho 1, em grupo, criação de uma empresa fictícia, aplicando os 
conteúdos estudados, elaboração do trabalho a ser entregue impresso e 
da apresentação à turma. 

13/05/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Contabilidade por responsabilidade. Centro de lucro e preço de 
transferência. 
 
Continuação do desenvolvimento do Trabalho 2 (T2), que é continuação 
do Trabalho 1, em grupo, criação de uma empresa fictícia, aplicando os 



conteúdos estudados, elaboração do trabalho a ser entregue impresso e 
da apresentação à turma. 

14/05/2016 

Sábado para 
recuperar aula 

do dia 
22/04/2016 

Finalização do Trabalho 2 (T2) - Aula à distância. 

20/05/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Entrega do Trabalho 1 e 2 (T1 e T2) impresso. 
 
Apresentação do Trabalho 1 e 2 (T1 e T2). 
 
Avaliação de cada trabalho apresentado. 

03/06/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Custeamento baseado em atividades – ABC (Activit Based Costing). 
Gestão Estratégica de Custos – ABN. Unidade de esforço de produção – 
UEP. 

10/06/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Sistema de informação de gestão econômica – GECON. A Teoria das 
Restrições e suas implicações na contabilidade gerencial. TOC versus 
ABC. ABC versus Gecon.  
 
 

17/06/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Balanced Scorecard, outras Filosofias e Técnicas Administrativas (JIT, 
TQC, TQM ...). 
 

18/06/2016 

Sábado para 
recuperar aula 

do dia 
27/05/2016 

Exercícios de revisão de conteúdo - Aula presencial. 

24/06/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Prova 2 (P2) – Cumulativa (questões dissertativas e de múltipla escolha, 
individual e sem consulta). 
 

01/07/2016 

18h50 às 
20h30 

 
20h40 às 

22h20 

Exame Final 

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro e multimídia.   
- Realização e resolução de exercícios em classe e extraclasse. 
- Leitura e discussão de textos e artigos. 
- Elaboração de resenha. 
- Realização de trabalhos em classe e extraclasse. 
- Provas individuais e sem consulta. 

 
AVALIAÇÃO: 
- Prova 1 (P1) – 20% 
- Prova 2 (P2) – 30% 
- Trabalho 1 (T1) – 25% 
- Trabalho 2 (T2) – 25% 



Observações: 
1) Prova 1 (P1): Cumulativa– 20% 
A avaliação será individual e sem consulta, com questões dissertativas e de múltipla escolha. Irá 
ocorrer no dia 08/04/2016. 
 
2) Prova 2 (P2): Cumulativa – 30% 
A avaliação será individual e sem consulta, com questões dissertativas e de múltipla escolha. Irá 
ocorrer no dia 24/06/2016. 
 
3) Trabalho 1 (T1): Aplicação dos conteúdos estudados em uma empresa fictícia – 25% 
Cada grupo irá criar uma empresa fictícia, aplicando os conteúdos estudados. 
O trabalho será apresentado na aula do dia 29/04/2016. 
A organização, qualidade do trabalho, profundidade no assunto, criatividade e envolvimento do 
grupo serão considerados na avaliação. 
 
4) Trabalho 2 (T2): Aplicação dos conteúdos estudados em uma empresa fictícia – 25% 
O Trabalho 2 (T2) é continuidade do Trabalho 1 (T1), em que são aplicados os conteúdos 
estudados em cada aula em uma empresa fictícia. 
O trabalho completo (T1 e T2) deverá ser entregue impresso e apresentado na aula do dia 
20/05/2016. 
A organização, qualidade do trabalho, profundidade no assunto, criatividade e envolvimento do 
grupo serão considerados na avaliação. 
 
O aluno será considerado aprovado se: 
Média igual ou superior a 7,0 (sete); e 
Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 
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Obs.: Horário de atendimento extraclasse:  
Sexta-feira: 17:00hs às 18:00hs 
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