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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); 
- 1 Importância da gestão familiar... 
- 2 Contabilidade para o terceiro setor 



- 3 Ética e contabilidade de custos 
 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 

Com a publicação da Lei nº 12.249/10, que altera o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de 

maio de 1946, sobre a regulamentação da profissão contábil, a carreira de 

contabilidade passará por uma série de mudanças. Entre elas, as principais são:  

• reafirmação da fiscalização pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e Conselhos Regionais de ContabilidadeCRCs),  

• a volta do exame de suficiência,  
• alterações acerca do pagamento de anuidade,  
• ampliação das penalidades como suspensão,  
• cassação,  
• multa por fraude e falsificação  
• e incapacidade técnica comprovada.  

RESOLUÇÃO CFC N.º 1.301/2010 - Regulamenta o Exame de Suficiência como 
requisito para obtenção ou restabelecimento de Registro Profissional em Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC). 
 
"A concentração segue o interesse, ela é uma sombra do interesse."  
Se você sentir que não está tendo a concentração que precisa em algo, saiba que 
nada pode ser feito em relação a concentração, mas se pode investir na causa, que é 
o interesse. Por exemplo: se eu estiver dando uma palestra e o tema e nem a forma 
de ministrá-la está interessando você, pode ser que você comece a se interessar 
pelo som que vem de um carro estacionado na rua lá fora. Eu gostaria que você se 
concentrasse na palestra, mas sua mente está no som lá fora, sua concentração está 
lá. 
Se eu pedisse para você se concentrar, estaria tirando você da concentração, 
porque eu desejaria sua concentração em algo que você não tem interesse, é por isso 
que você acha difícil se concentrar. Então lembre-se: se você sentir que está 
esquecendo das coisas, isso significa que o interesse está faltando naquilo, ou seja, o 
interesse foi para alguma outra coisa.  Energia que não vai para uma coisa, vai 
para outra! Por exemplo: há pessoas que começam a trabalhar e se desinteressam 
do trabalho, e quando perguntam porque, elas dizem que é por causa de estarem 
ganhando pouco dinheiro. Seu interesse estava no dinheiro, e não no trabalho, 
então começa a perder o interesse no trabalho. 
Nesta semana, observe seu interesse. Não importa o que esteja fazendo, se você 
estiver fazendo com profundo interesse, não precisa se preocupar com a 
concentração, ela simplesmente virá. Comece a ter mais interesse, invista no 
presente, permaneça no momento, tenha mais interesse no que estiver fazendo, e 
depois de algum tempo perceberá que a concentração seguirá.  
 
Projeto Mais leitura 2011-1. 

AULA 2 

Orientações sobre AAGI; 

- FÓRUM 1 – Terceiro setor, críticas, objetivos reais e disfarçados.... 

Temas para seminários (AV-8) e formação de grupos: 
1) Contabilidade rural (propriedade rural) 
2) Contabilidade rural (propriedade rural) 



Definir 
3) Contabilidade do terceiro setor (terceiro setor) 
4) Contabilidade do terceiro setor (terceiro setor) 

Centro de Recuperação e Reabilitação de Dependentes-CEREDE  
Rua Artur Oliani, 70 - Presidente Getúlio - SC, 89150-000   
(47) 3352-3248   
 
5) Contabilidade industrial (industria) 
6) Contabilidade industrial (industria) 
Bremer Caldeiras 
Rio do Sul 
47 3531-9000    
Aplicação exercício nivelamento de conhecimento N° 1; 

AULA 3 
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 4 
 

Contabilidade rural (Conceitos e particularidades das empresas agrícolas, pecuárias, 
agropecuárias; Métodos de valorização de estoques nas atividades rurais); 

AULA 5 Contabilidade rural (Cálculo e evidenciação de custos; Custeio de produção). 
AULA 6 Aplicação exercício N° 3 com avaliação. 
AULA 7 

 
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, 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 APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO 1 E 2 
AULA 24 Contabilidade industrial (conceitos, objetivos, finalidades...) 
AULA 25 AV-1 TEÓRICA E PRÁTICA 
AULA 26 Exercício de custos industriais e contabilização; 
AULA 27 Exercício de custos industriais e contabilização; 

AULA 28 e 
29 

Visita a indústria (ver OMIL); 
Marcar conversa com diretor ou contador da indústria; 

AULA 30 APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO 3 E 4 
AULA 31 Atividade revisão contabilidade industrial; Atividades revisão contabilidade terceiro 



setor; 

AULA 32 
Atividade revisão contabilidade rural. Contabilidade gerencial para propriedades 
rurais produtoras de leite 

AULA 33 APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS 5 E 6; 
AULA 34 AV-2 Teórica 
AULA 35 AV-3 Prática 

AULA 36 
Entrega, revisão das avaliações; 
Encerramento disciplina; 

 
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(20%)) de todo conteúdo repassado em 
sala de aula e leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação 
� Avaliação individual sem consulta (AV-2 TEÓRICA, 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-3 PRÁTICA, peso 10(25%) inclui todos os 
exercícios e atividades práticas repassadas na disciplina; 
� Trabalhos e exercícios individuais ou em grupo de até três acadêmicos (AV-4, AV-5, AV-6, 
AV-7, peso 10 (20%). 
 
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-7 será avaliada pelo fórum o qual deve ter participação registrada até data limite 
31/05/2011. 
- AV- 8 SEMINÁRIOS com peso 10, onde 6(10%) 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. 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:  
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2006. >658.1511 C917c 
FRANCO, Hilário. Contabilidade Industrial. 6ª ed., São Paulo: Atlas, 1996.>657.4 F825c 
MARION, José Carlos. Contabilidade rural. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.>657.863 M341c 



OLAK, P. A.; NASCIMENTO, D. T. do. Contabilidade para entidades sem fins lucrativos 
(terceiro setor). São Paulo: Atlas, 2008.>657.98 042c 
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na agropecuária. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 165 p.>630.0681 S237a 
SZUSTER, Natan; CARDOSO, Ricardo Lopes; SZUSTER, Fortunée Rechtman; SZUSTER, 
Fernanda Rechtman; SZUSTER, Flávia Rechtman. Contabilidade geral: introdução à 
contabilidade societária. 2. ed. Atualizada de acordo com a Lei n. 11.638/07. São Paulo: Atlas, 
2008.>657 C759 


