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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 
competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 
organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 
 
EMENTA:  
Aspectos gerais da escrituração contábil. Contabilidade rural. Contabilidade industrial. 
Contabilidade de entidades sem fins lucrativos. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Oportunizar aos alunos conhecimento da Contabilidade aplicada em diferentes tipos de organização, 
capacitando-os para definir, interpretar e aplicar a contabilidade nos segmentos: rural, industrial e 
de entidades sem fins lucrativos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
- Contextualizar a escrituração contábil e as principais questões relacionadas;  
- Contextualizar as atividades e principais particularidades; 
- Desenvolver atividades que permitam aos futuros contadores conhecimentos a cerca da 
contabilização das entidades diversas; 
- Demonstrar as inferências possíveis de técnicas de gestão na busca de um bom desempenho das 
unidades de negócio diversos; 
- Demonstrar que a atividade rural requer técnicas de gestão como qualquer outra atividade a 
exemplo da atividade comercial, industrial e prestação de serviço; 
- Contextualizar o cooperativismo, aspectos principais da contabilidade cooperativa, sua 
importância no cenário nacional e a relação com a contabilidade rural; 
 
CRONOGRAMA 

Aula/Data Conteúdo/Metodologia 

AULA 1 
26/07/2010 

Apresentação professor e alunos; Apresentação do plano de ensino; Debate sobre 
principais temas do conteúdo programático; Apresentação palestra perfil do 
profissional do futuro relacionando o tema ao perfil do contador esperado pelo curso 



e mercado; 

AULA 2 
02/08/2010 

Aplicação exercício nivelamento de conhecimento N° 1; 
Encaminhamento atividade de formação geral; 

AULA 3 
09/08/2010 

Formação de grupos para pesquisa; Distribuição temas para seminários; Definições 
para apresentação; Estruturação dos trabalhos e pesquisa no laboratório e/ou 
biblioteca. 
Temas para seminário 
1) Contabilidade rural (Conceitos e particularidades das empresas agrícolas, 
pecuárias, agropecuárias; Métodos de valorização de estoques nas atividades rurais); 
2)  Contabilidade rural (Cálculo e evidenciação de custos; Custeio de produção de 
diversos produtos). 
3) Contabilidade rural (Questões fiscais e tributárias específicas da atividade rural; 
Empresas Rurais; Exercício Social; Formas Jurídicas de Exploração). 
4) Contabilidade rural (Fluxo contábil da atividade agrícola; Planificação contábil 
na atividade agrícola; Depreciação/amortização/exaustão). 
5) Administração rural; Contabilidade como sistema de informação gerencial; 
6) Análise de investimentos rurais; Riscos e incerteza na decisão. 
7) Contabilidade das empresas industriais (patrimônio, gestão, operações típicas da 
indústria, particularidades da indústria) 
8) Contabilidade das entidades sem fins lucrativos(Conceituação/caracterização; 
Formas de constituição(fundações, associações..)). 
9)  Patrimônio, resultado das entidades sem fins lucrativos. Aspectos fiscais e 
tributários das entidades sem fins lucrativos. 

AULA 4 
16/08/2010 

Contabilidade na cooperativa: Contabilidade aplicada à sociedades cooperativas; 
Normas de contabilidade específicas para sociedades cooperativas; Normas relativas 
à legislação cooperativista – Lei no. 5.764/71; Participações em sociedades não 
cooperativas; Participação em cooperativas centrais, plano contábil de contas, 
operações comerciais, impostos incidentes sobre vendas. 
Informações contábeis, tendências, tomada de decisão. 
Apresentação gestão das empresas diversas; 
Aplicação exercício N° 3. 

AULA 5 
23/08/2010 

Gestão de custos (vídeo); Exercício contabilização rural N° 13 com apropriação de 
custos em empresa rural com mais de uma atividade, reconhecimento de perdas na 
atividade. 
Conceito de escrituração; Livros utilizados na escrituração; Lançamentos Contábeis 
diversos; Controles e demonstrações contábeis; SPED; tecnologia. 

AULA 6 
30/08/2010 

Apresentação seminário: Contabilidade rural (Conceitos e particularidades das 
empresas agrícolas, pecuárias, agropecuárias; Métodos de valorização de estoques 
nas atividades rurais); Debate; Considerações e avaliação. Exercício contabilização 
atividade leite. 

AULA 7 
13/09/2010 

Apresentação seminário: Contabilidade rural (Cálculo e evidenciação de custos; 
Custeio de produção). Debate; Considerações e avaliação. Exercício N° 14 . 

AULA  8 
20/09/2010 

Apresentação seminário: Contabilidade rural (Questões fiscais e tributárias 
específicas da atividade rural; Empresas Rurais; Exercício Social; Formas Jurídicas 
de Exploração).    Debate; Considerações e avaliação. Exercício. 

AULA 9 
27/09/2010 

Apresentação seminário: Contabilidade rural (Fluxo contábil da atividade agrícola; 
Planificação contábil na atividade agrícola; Depreciação/amortização/exaustão). 
Debate; Considerações e avaliação. Exercício. 

AULA 10 
04/10/2010 

Apresentação seminário: Administração rural; Contabilidade como sistema de 
informação gerencial; Debate; Considerações e avaliação. Exercício. 

AULA 11 
18/10//2010 

Apresentação seminário: Análise de investimentos rurais; Riscos e incerteza na 
decisão.  Debate; Considerações e avaliação. Exercício. 



AULA 12 
25/10/2010 

Apresentação seminário: Contabilidade das empresas industriais (patrimônio, 
gestão, operações típicas da indústria, particularidades da indústria) 
Debate; Considerações e avaliação. Exercício. 

AULA 13 
06/11/2010 – 

MANHÃ 

Visita propriedade rural com trabalho prático. Avaliação fará parte da AV-3 

AULA 14 
06/11/2010- 

TARDE 

Visita propriedade rural com trabalho prático. Avaliação fará parte da AV-3 

AULA 15 
08/11/2010 

Apresentação seminário: Contabilidade das entidades sem fins lucrativos 
(Conceituação/caracterização; Formas de constituição (fundações, associações..))   
Debate; Considerações e avaliação. Exercício. 

AULA 16 
20/11/2010 

Exercício contabilização N° 15, agregação de custos por processo, tributação, 
transferência de custos e estoques 

AULA 17 
22/11/2010 

Apresentação seminário: Patrimônio, resultado das entidades sem fins lucrativos. 
Aspectos fiscais e tributários das entidades sem fins lucrativos. Debate; 
Considerações e avaliação. Exercício. 

AULA 18 
29/11/2010 

Avaliação AV-1 

 
METODOLOGIA PROPOSTA:  

As aulas serão ministradas de forma expositiva e interativa, com utilização de recursos 
audiovisuais. 
 Terá indicação para leitura extra-classe e posterior debate em sala de aula de artigos, 
capítulos de livro, sites ou informativos, relacionados com a disciplina. 
  Serão desenvolvidos exercícios práticos para a fixação e melhor entendimento do conteúdo. 

Temas de conhecimento geral serão discutidos e encaminhados para leitura bem como 
avaliados durante o processo. 
 Cada acadêmico individualmente ou em grupo visitará uma propriedade rural a ser indicada 
para desenvolver um estudo de caso de contabilidade rural cuja área será definida junto do professor 
da disciplina. Os trabalhos serão apresentados para produtores, professores e convidados se o tempo 
e as condições permitirem. 
 
AVALIAÇÃO: 
� A avaliação se dará através de apresentação de seminário (AV-1 com peso 10, onde 6(20%) 
pontos valem a apresentação/conteúdo, 2(7%) pontos a condução do debate e ainda 2(7%) pontos 
pela participação nos debates do grande grupo). Consiste num trabalho que trará uma revisão 
bibliográfica e sempre que possível a exemplificação através de situações práticas ou estudos de 
caso. Todos os grupos e todo grupo fará uma apresentação e também através de sorteio fará um 
debate. 
� Avaliação individual sem consulta (AV-2, peso 10(34%)) de todo conteúdo repassado em 
sala de aula e leituras complementares sugeridas. 
� Trabalhos e exercícios individuais ou em grupo de até três acadêmicos (AV-3, peso 
10(32%), total 8 trabalhos cada um 4%). 
IMPORTANTE: 
a) Provas em atraso - solicitação via secretaria; 
b) Trabalhos/exercícios entregues no prazo terão peso 10, entregues com atraso peso 7,0. 
Acadêmicos ausentes nos dias em que serão solicitados trabalhos terão que solicitar o tema para 
entrega fora de prazo. 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:  
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