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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: 

Planejamento como instrumento de gestão: plano estratégico, planejamento tático, planos físicos operacionais; 
valorização dos planos físicos: orçamento comercial, orçamento de estoques de produtos, orçamento de produção, 
orçamento de estoques de materiais, orçamento de compras, orçamento de custos e despesas fixas, orçamento de capital, 
orçamento de contratos, orçamento de caixa, orçamento de resultados. Contabilidade orçamentária: contabilização das 
bases orçadas, demonstrativo de resultados, demonstrativo do balanço projetado, demonstração das origens e aplicações 
de recursos e fluxo de caixa. Acompanhamento das metas orçamentárias: orçamento mestre, realizados periódicos, 
revisões periódicas das bases projetadas. Controle orçamentário com o auxílio da planilha eletrônica. Análise de 
simulação de resultado. 

  

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Compreender o processo orçamentário como parte integrante do planejamento empresarial. 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  

- Entender o planejamento e seus níveis de aplicação na gestão empresarial. 
- Discutir as variáveis envolvidas no desenvolvimento do planejamento. 
- Entender a relação entre planejamento e orçamento empresarial. 
- Obter uma visão geral do processo orçamentário (etapas, vantagens e limitações do orçamento). 
- Elaborar um orçamento de resultado, do orçamento de vendas à projeção de resultados.  
- Conhecer a dinâmica do planejamento financeiro e elaborar um orçamento de caixa. 
- Avaliar o comportamento financeiro das entidades com base em cenários distintos. 
- Estudar e conhecer as variáveis envolvidas na elaboração de um orçamento de capital. 
- Compreender a importância do orçamento de capital no contexto do processo orçamentário. 
- Compreender e exercitar o controle orçamentário. 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Data Horário Cronograma das atividades 

22/02/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Planejamento como instrumento de gestão 
- Planejamento e gestão empresarial 
- Plano estratégico 
- Planejamento tático 
- Planejamento operacional 



29/02/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Planejamento como instrumento de gestão 
- Desenvolvimento do planejamento 
- Análise de ambientes e cenários (oportunidades e ameaças, forças e fraquezas) 

07/03/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Planejamento como instrumento de gestão 
- Planos físicos operacionais 
   - Orçamento, coordenação e controle 
   - Conceitos e tipos de orçamentos 
   - Variações orçamentárias 
   - Objetivos, vantagens e limitações do orçamento 

14/03/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados 
- Orçamento comercial ou de vendas 
   - Método de estimação da demanda 
   - Detalhamento do orçamento de vendas 
   - Estimativa de despesas de vendas 

21/03/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados 
- Orçamento comercial ou de vendas 
   - Impostos e contribuições sociais sobre vendas 
   - Preços de venda 

28/03/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 
Avaliação 1 (Peso 1): Prova escrita individual e sem consulta das seguintes ementas: 
Planejamento como instrumento de gestão (todos os conteúdos) e Valorização dos 
planos físicos: orçamento de resultados - Orçamento comercial ou de vendas. 

04/04/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados 
- Orçamento de produção 
   - Tipos de produção e política de estocagem 
   - Lote econômico de compra 

11/04/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados 
- Orçamento de produção 
   - Estimativa das quantidades a serem produzidas 
- Orçamento de custo de produção 
   - Orçamento do custo de matérias primas 
      - Estimativa de consumo de matérias primas 
      - Orçamento de compras 
   - Orçamento de custos e despesas fixas 
   - Orçamento de mão de obra direta (MOD) 

18/04/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados 
- Orçamento de custo produção 
   - Orçamento de custos indiretos de fabricação 
   - Orçamento de estoques de produtos e materiais 
   - Orçamento de custo dos produtos vendidos 
Orçamento de caixa 
   - Introdução ao orçamento e fluxo de caixa 
   - Execução do orçamento de caixa 

25/04/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Contabilidade orçamentária: Contabilização das bases orçadas 
Demonstrações contábeis:  
   - Demonstrativo de resultados 
   - Demonstrativo do balanço projetado 
   - Dem. das origens e aplicações de recursos e fluxo de caixa 
   - Demonstração do valor adicionado 

02/05/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 
Estudo de caso integrativo  
Orçamento de resultados e contabilidade orçamentária (projeção de demonstrativos) 

09/05/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Avaliação 2 (Peso 1): Estudo de caso em grupo e sem consulta de todos os 
conteúdos das seguintes ementas: Valorização dos planos físicos: orçamento de 
resultados, Orçamento de caixa e Contabilidade orçamentária: Contabilização das 
bases orçadas (Demonstrações contábeis) 



16/05/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Orçamento de caixa 
- Orçamento e fluxo de caixa 
- Estimativa de recebimentos e pagamentos 
- Análise dos saldos estimados de caixa 
- Análise de sensibilidade do caixa 

23/05/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Orçamento de capital e de contratos  
- Gastos com investimento de capital 
- Fluxos de caixa para o orçamento de capital 
- Cálculos associados aos investimentos de capital 

30/05/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Orçamento de capital e de contratos  
- Métodos de avaliação de investimentos de capital 
  - Período de payback 
  - Valor presente líquido (VPL) 
  - Taxa interna de retorno (TIR) 

06/06/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 

Acompanhamento das metas orçamentárias 
- Orçamento mestre 
- Realizados periódicos 
- Revisões periódicas das bases projetadas 

13/06/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 
Controle orçamentário com o auxílio da planilha eletrônica 
- Orçamento caixa 
- Análise de simulação de resultado 

20/06/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h 
Avaliação 3 (Peso 1): Prova escrita individual e sem consulta de todos os conteúdos 
das seguintes ementas: Orçamento de caixa, Orçamento de capital e de contratos e 
Acompanhamento das metas orçamentárias 

04/07/2016 
Segunda-feira 

18:50h - 22:20h Exame final 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

Aulas expositivas e dialogadas. Resolução de exercícios. Estudos de caso.  

 
AVALIAÇÃO: 
Todas as avaliações têm peso 1. A média final do aluno será calculada da seguinte maneira: A soma das notas obtidas 
em cada uma das três avaliações da disciplina será dividida por três. 
 
Os critérios de avaliação de cada um dos instrumentos avaliativos são os seguintes: 

Prova escrita 
- Demonstração de domínio dos conceitos teóricos. 
- Clareza e objetividade. 
- Uso de linguagem adequada. 
- Redação legível. 
Estudo de caso 
- Coerência na interpretação do caso estudado. 
- Uso dos conceitos teóricos na solução de problemas. 
- Capacidade de elaboração de síntese. 
- Proposição de alternativas coerentes com a prescrição do caso. 
- Uso de linguagem adequada. 
Obs.: As datas das avaliações poderão sofrer alterações. 
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