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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; 
 
CRONOGRAMA 

Aula/Data Conteúdo/Metodologia 

AULA 1 
 

Apresentação professor e alunos; Apresentação do plano de ensino; Debate sobre 
principais temas do conteúdo programático; 
Leitura e discussão de artigos e socialização (um de cada tema da ementa); 
EXAME DE SUFICIÊNCIA - Lei nº 12.249/10  



"A concentração segue o interesse, ela é uma sombra do interesse."  

AULA 2 

Orientações sobre AAGI; 
- FÓRUM 1 – Terceiro setor, críticas, objetivos reais e disfarçados.... 
Formação de grupos para trabalhos de campo (AV-3): 
1) Contabilidade rural (propriedade rural) 
2) Contabilidade do terceiro setor (terceiro setor) 
3) Contabilidade industrial (industria) 
Aplicação exercício nivelamento de conhecimento N° 1; 

AULA 3 E 4 
Atividade a distância: Leitura de 5 artigos relacionados com a contabilidade do 
agronegócio com entrega de resenha critica (AV-4). 

AULA 5 
Qualidade total rural, qualidade de vida no trabalho e gestão de custos; 
Apresentação gestão das empresas diversas com dinâmica de aplicação das 5 
funções da administração e 3 habilidades; 

AULA 6 
Contabilidade rural (Conceitos e particularidades das empresas agrícolas, pecuárias, 
agropecuárias; Métodos de valorização de estoques nas atividades rurais); 
Exercício de custos e contabilização N. 4. 

AULA 7 
 

Contabilidade rural (Cálculo e evidenciação de custos; Custeio de produção). 
Contabilidade rural (Questões fiscais e tributárias específicas da atividade rural; 
Empresas Rurais; Exercício Social; Formas Jurídicas de Exploração). 

AULA 8 
Contabilidade rural (Fluxo contábil da atividade agrícola; Planificação contábil na 
atividade agrícola; Depreciação/amortização/exaustão). 

AULA 9 
Exercício contabilização rural N° 13 com apropriação de custos em empresa rural 
com mais de uma atividade, reconhecimento de perdas na atividade. 

AULA 10 
Administração rural; Contabilidade como sistema de informação gerencial; 
Informações contábeis, tendências, tomada de decisão.  

AULA  11 Encaminhamento exercício N° 14. 

AULA 12 
Análise de investimentos rurais; Riscos e incerteza na decisão. 
Exercício; 

AULA 13 
 

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

AULA 14 Revisão e encerramento contabilidade rural 
AULA 15 e 

16 
Visita propriedade rural com trabalho prático. Avaliação fará parte da AV-3 

AULA 17 
Contabilidade das entidades sem fins lucrativos (Conceituação/caracterização; 
Formas de constituição (fundações, associações..) 

AULA 18 
Patrimônio, resultado das entidades sem fins lucrativos. Aspectos fiscais e 
tributários das entidades sem fins lucrativos. 

AULA 19 Exercício contabilização terceiro setor; 
AULA 20 Exercício contabilização terceiro setor; 

AULA 21 e 
22 

Visita a entidade do terceiro setor; 
Palestra com contador da entidade; 

AULA 23 AV-1 
AULA 24 AV-1 

AULA 25 
Visita a indústria; 
Marcar conversa com diretor ou contador da indústria; 

AULA 26 Contabilidade industrial (conceitos, objetivos, finalidades...) 
AULA 27 Custos industriais e contabilização; 
AULA 28  Custos industriais e contabilização; 
AULA 29 Custos industriais e contabilização; 
AULA 30 Custos industriais e contabilização; 
AULA 31 Contabilidade industrial. Departamentalização; 



 Exercício custos industriais FASE 3; 
AULA 32 

 
Contabilidade industrial. Departamentalização; 
Exercício custos industriais FASE 4; 

AULA 33 Avaliação AV-2 
AULA 34 Avaliação AV-2 
AULA 35 

 
Apresentação seminário Terceiro Setor 
Apresentação seminário Contabilidade industrial 

AULA 36 Apresentação seminário Contabilidade rural 
 
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. 
 
AVALIAÇÃO:  
� Avaliação individual sem consulta (AV-1, peso 10(25%)) de todo conteúdo repassado em 
sala de aula e leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação 
� Avaliação individual sem consulta (AV-2, peso 10(25%)) de todo conteúdo repassado em 
sala de aula e leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação; 
� Trabalho elaborado a partir das visitas de campo (AV- 3, peso 10(25%). Será avaliado 
qualidade do trabalho e apresentação. 
� Trabalhos e exercícios individuais ou em grupo de até três acadêmicos (AV-4, AV-5, AV-6, 
AV-7, AV-8, peso 10 (25%). 
 
IMPORTANTE: 
 
- As datas em que ocorrerão os trabalhos/exercícios AV-4, AV-5, AV-6, AV-7 não serão 
previamente comunicadas e ocorrerão durante as aulas ou quando solicitadas para resolução extra 
classe. 
- 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 e terão até a próxima aula para entregar o trabalho pendente. Apenas em caso de apresentação 
de documento que comprove motivo da ausência previstos em lei abonarão o prejuízo da nota ou 
prazo de entrega estendido. 
- A AV-8 será avaliada pelo fórum o qual deve ter participação registrada até data limite 
31/10/2011. 
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