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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do CEAVI objetiva formar profissionais aptos 

a produzir sistemas de software de alta qualidade. Por alta qualidade, compreende-se softwares 

produzidos aplicando-se técnicas, métodos e ferramentas que permitam produzi-los como 

propriedades ergonômicas, funcionais, manuteníveis, seguros e de alto desempenho para as diversas 

áreas de negócio. Espera-se alcançar este objetivo por meio de uma formação que permita ao 

egresso desempenhar com plenitude suas atribuições profissionais com base em quatro pilares: 

competência técnica, multidisciplinaridade, postura ética e comportamento empreendedor. 

Objetiva-se então que o perfil adquirido pelo egresso ao longo do Curso o capacite para o 

atendimento de uma demanda nacional e principalmente regional, de modo que este possa se 

integrar ao mercado de forma plena e atuando nas diversas áreas do mercado de software. 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 

ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/1010/pp_bacharelado_engenharia_software.pdf 

 

EMENTA: 

Conceito, aplicação, usuários e importância da Contabilidade como instrumento de gestão. Fatos 

contábeis. Plano de contas. Partidas dobradas: débito e crédito. Escrituração contábil. 

Movimentações no subgrupo do capital social. Demonstração do resultado do exercício e balanço 

patrimonial. Sistemas informatizados aplicados à prática contábil. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

Compreender a contabilidade como sistema de informação, sua operacionalização para o 

provimento de informações para subsídio à tomada de decisão, sobretudo na gestão das 

organizações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Conhecer conceitos básicos de contabilidade; 

Compreender as principais atividades da contabilidade, principalmente no que trata da geração de 

informações úteis para a gestão; 

Elaborar demonstrações contábeis e entender as informações contidas; 

Conhecer e utilizar sistemas informatizados na contabilidade; e 

Apresentar a importância da contabilidade para as organizações. 

 

 

 

ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/1010/pp_bacharelado_engenharia_software.pdf


   CRONOGRAMA DE ATIVIDADE: 
AULA DATA HORA CONTEÙDO 

1 24/02/17 18:50-20:30 Apresentação. Apresentação do plano de ensino. Atividade 

introdutória do conteúdo – fluxo da informação. 

Encaminhamento Trabalho 1 (T1). 

2 03/03/17 18:50-20:30 Introdução a Contabilidade, contabilidade e sua função social, 

campo de aplicação e usuários das informações contábeis. 

Princípios fundamentais de contabilidade. Contabilidade e 

Gestão. 

3 10/03/17 18:50-20:30 Fatos contábeis. Classificação das contas: Ativo, Passivo e PL; 

Receitas e Despesas. Plano de contas, nomenclaturas e 

constituição.  

4 17/03/17 18:50-20:30 Método das partidas dobradas. Regime de competência e caixa.  

5 24/03/17 18:50-20:30 Fatos contábeis e escrituração contábil. 

6 31/03/17 18:50-20:30 Fatos contábeis e escrituração contábil. 

7 07/04/17 18:50-20:30 Prova 1 – P1 

8 28/04/17 18:50-20:30 Sistemas informatizados aplicados à prática contábil (trazer 

softwarehouse para apresentar ERP) 

9 29/04/17 08:20-10:00 

À distância 

Lançamentos contábeis e levantamento de DRE e Balanço 

Patrimonial. 

10 05/05/17 18:50-20:30 Noções de Contabilidade de Custos aplicada a Engenharia de 

software.  

11 12/05/17 18:50-20:30 Lançamentos contábeis, apuração do resultado e balanço 

patrimonial (Exercício no laboratório de informática). 

12 19/05/17 18:50-20:30 Capital Social – Movimentação de capital e reflexos na DMPL. 

Controle patrimonial. Demonstrações contábeis obrigatórias. 

13 26/05/17 18:50-20:30 Simulação gerencial – foco em custos, finanças, mercado e RH 

14 02/06/17 18:50-20:30 Simulação gerencial – foco em custos, finanças, mercado e RH 

15 03/06/17 08:20-10:00 

A distância 

Conclusão do trabalho T1. Os trabalhos devem ser concluídos e 

enviados para o professor pelo e-mail: marino.luiz@udesc.br 

conforme previsão no item avaliação deste plano. 

16 09/06/17 18:50-20:30 Apresentação dos trabalhos (T1) em forma de seminários. 

17 23/06/17 18:50-20:30 Apresentação dos trabalhos (T1) em forma de seminários. 

18 30/06/17 18:50-20:30 Prova 2 – P2 

 07/07/17 18:50-20:30 Exame Final. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

As aulas serão ministradas de forma expositiva, e interativa, com utilização de recursos 

audiovisuais; 

A disciplina incentivará a aprendizagem autônoma, onde o estudante assume a responsabilidade 

pelo aprendizado. Os estudantes deverão tornar-se pensadores críticos para tornar o processo de 

aprendizagem mais dinâmico e com isso desenvolver a auto iniciativa; 

A cada novo tema discutido na disciplina, serão desenvolvidos exercícios/casos para a fixação e 

melhor entendimento do conteúdo; 

A introdução dos conteúdos de contabilidade para desenvolvedores de software, priorizará a prática 

contábil utilizando planilhas eletrônicas e sistemas informatizados; e 

As aulas requerem o uso de calculadora (exceto celular) e o uso de computador portátil é fortemente 

recomendado para algumas atividades. 

 

AVALIAÇÃO:  
Trabalhos e provas previstos no cronograma serão aplicados, com as seguintes condições: 

mailto:marino.luiz@udesc.br


Prova 1 – P1 (30%), individual e sem consulta, todo conteúdo repassado; 

Prova 2 - P2 (30%), individual e sem consulta, todo conteúdo repassado; 

Trabalho 1 - T1 (30%) em forma de resumo científico teórico e empírico (conforme modelo) 

elaborado a partir de estudos de caso identificados na visita técnica. Será avaliada a qualidade do 

trabalho (revisão teórica e estudo de caso ou desenvolvimento de um modelo/aplicativo, uso e 

aplicação de alguma ferramenta) e ainda apresentação. A revisão teórica deverá ser entregue até 30 

de abril de 2017 e o trabalho completo até 05 de junho de 2017.  

Trabalho 2 - T2 (10%), será avaliado pela participação no fórum o qual deve ter a contribuição 

registrada no AAGI até a data limite 31/05/2017. 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 

IUDÍCIBUS, S. Introdução a teoria da contabilidade para o nível de graduação. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. Número de chamada: 657 I92i 5.ed 

MARION, J. C. Contabilidade básica, 10 ed, São Paulo: Atlas, 2009. Número de chamada: 657 

M341c 10.ed 

PADOVEZE, C. L. Sistemas de Informações Contábeis, 5 ed, São Paulo: Atlas, 2007. Número de 

chamada: 658.1511 P124s 5.ed 

 

BIBIOLOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BORINELLI, Márcio Luiz; PIMENTEL, Renê Coppe. Curso de contabilidade para gestores, 

analistas e outros profissionais: de acordo com pronunciamento do CPC, alterações da Lei nº 

11.941/2009, alterações da Lei nº 11.638/2007. São Paulo: Atlas, 2010. Número de Chamada: 657 

B733c. 

Equipe de Professores da FEA/USP. IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade 

introdutória.11. ed. São Paulo : Atlas, 2010. Número de Chamada: 657 C759.  

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial. 9. ed. São Paulo : Atlas, 

2010. Número de Chamada: 657.2 I92c. 

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

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

normas internacionais e do CPC. São Paulo : Atlas, 2010. Número de Chamada: 657.92 M289 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade intermediária. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Número de 

Chamada: 657 R484c 2.ed. 

 

Observação: O professor estará disponível extra classe para atendimento dos alunos todas as tardes 

13:00 - 17:00 e nas terças e quartas 19:00 - 20:30, na sala dos professores DCC. 

 


