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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: Aspectos gerais da escrituração contábil. Contabilidade rural. Classificação das 

atividades rurais e suas particularidades. Métodos de valorização de estoques nas atividades rurais. 

Cálculo e evidenciação de custos. Questões fiscais específicas. Demonstrações financeiras e 

gerenciais. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Oportunizar aos alunos conhecimentos da contabilidade 

aplicada ao agronegócio, conhecendo suas particularidades e necessidades de informações para 

gestão dos sistemas de produção rural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Contextualizar a escrituração contábil e as principais questões relacionadas;  

Contextualizar a atividade rural e principais particularidades; e 

Desenvolver atividades que permitam aos futuros contadores conhecimentos à cerca da 

contabilização e provimento de informações contábeis para a gestão das atividades rurais. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

LOCAL DAS AULAS: Udesc 

Aula Data Horário Assunto 

1 01/08/17 18:50-20:30 Apresentação professor e alunos. Apresentação e discussão do 

plano de ensino bem como da dinâmica de ensino da disciplina. 

Orientações sobre Moodle. Formação de grupos para trabalho 

de campo - T1 

2 08/08/17 18:50-20:30 Contabilidade rural. Atividade de nivelamento de 

conhecimento relacionados com a contabilidade rural N° 01 

3 15/08/17 18:50-20:30 Roda de conversa com: Técnico Epagri, Produtor rural, 

Sindicato Produtores Rurais. Mediador: Professor Marino. 

Espaço para perguntas ao final  

4 22/08/17 18:50-20:30 Contabilidade rural (Conceitos e particularidades das empresas 

agrícolas, pecuárias, agropecuárias). Exercício de custos e 

contabilização N° 02 



5 29/08/17 18:50-20:30 Métodos de valorização de estoques nas atividades rurais. 

Exercício contabilização N° 03 

6 05/09/17 18:50-20:30 Contabilidade rural (Cálculo e evidenciação de custos; Custeio 

de produção). Exercício contabilização rural N° 04 com 

apropriação de custos em empresa rural com mais de uma 

atividade, reconhecimento de perdas na atividade 

7 12/09/17 18:50-20:30 Contabilidade rural (Fluxo contábil da atividade agrícola; 

Planificação contábil na atividade agrícola) 

8 19/09/17 18:50-20:30 Depreciação/amortização/exaustão. Previdência rural e 

contabilização; Exercício 05 

9 26/09/17 18:50-20:30 Contabilidade rural (Questões fiscais e tributárias específicas 

da atividade rural; Empresas Rurais; Exercício Social; Formas 

Jurídicas de Exploração) 

10 03/10/17 18:50-20:30 Prova 1 - P1 

11 10/10/17 

 

18:50-20:30 Visita de campo. Elaboração de resumo (T1) de acordo com o 

modelo de formatação fornecido 

12 17/10/17 18:50-20:30 IR da propriedade rural. Exercício contabilização rural N° 06 

com apropriação de custos em empresa rural com mais de uma 

atividade, reconhecimento de perdas na atividade 

13 24/10/17 18:50-20:30 Semana acadêmica de ciências contábeis 

14 31/10/17 18:50-20:30 Estudos de viabilidade para o agronegócio. Exercício 

contabilização N° 07 

15 07/11/17 18:50-20:30 Administração rural. Atividade: Dinâmica de aplicação das 

funções da administração e habilidades. Contabilidade como 

sistema de informação gerencial. Informações contábeis, 

tendências, tomada de decisão 

16 14/11/17 18:50-20:30 Apresentação dos trabalhos (T1) seguindo metodologia 

proposta 

17 21/11/17 18:50-20:30 Apresentação dos trabalhos (T1) seguindo metodologia 

proposta 

18 28/11/17 18:50-20:30 Prova 2 - P2. Entrega versão final do resumo (T1) 

 12/12/17 18:50-20:30 Exame 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

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

audiovisuais; 

Serão desenvolvidos exercícios práticos para a fixação e melhor entendimento do conteúdo para o 

qual o acadêmico deverá trazer calculadora. Computador portátil também poderá ser utilizado para 

realização de atividades (opcional); 

Será realizada visita técnica na área rural (previsto em avaliações). 

 

AVALIAÇÃO:  
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 pesquisa de campo) e ainda apresentação. Os capítulos 1 e 2 deverão ser 

entregues até 31 de outubro de 2017 e o trabalho completo até a data da apresentação. A nota desse 

trabalho será composta 90% pelo trabalho em si apresentação e 10% da formulação de pelo menos 

uma contribuição de cada grupo nas apresentações em forma de seminários.  



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

registrada no MOODLE até a data limite 31/10/2017. 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 
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MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2003.>657.42.M386c 

MATTOS, Z. P. B. Contabilidade financeira rural. São Paulo: Atlas, 1999.>657.863M 44c 

NEPOMUCENO, F. Contabilidade rural e seus custos de produção. São Paulo: IOB Thomson, 

2004. >657.863 N441c 

SZUSTER, N.; CARDOSO, R. L.; SZUSTER, F. R.; SZUSTER, F. R.; SZUSTER, F. R. 
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11.638/07. São Paulo: Atlas, 2008. >657 C759                  

 

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

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


