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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:  

Conceito de Contabilidade Pública: conceito, importância, objetivo e base legal. Estudo da receita 
pública e da despesa pública: Lei n. 4.320/64. O patrimônio público: estudo qualitativo e quantitativo. 
Teoria de Contabilidade Pública. Orçamento Público: conceito, princípios e técnica orçamentária. Prática 
de elaboração de orçamento público. Sistemas contábeis: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de 
Compensação. Plano de Contas. Regimes Contábeis. Prática de escrituração em contabilidade pública. 
Restos a Pagar. Dívida Pública. Créditos Adicionais. Levantamento de Balanços: orçamentário, 
financeiro, patrimonial, de variações e dos anexos. Prestação de Contas. 

 



 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

A disciplina visa desenvolver habilidades e competências necessárias para o entendimento e a utilização 
da contabilidade pública. Ao final do semestre o acadêmico deverá ser capaz de compreender o que seja 
contabilidade pública, como constitui o seu patrimônio e orçamento, quais são os seus regimes 
contábeis, suas receitas e despesas, bem como, compreender o Sistema Contábil existente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA DISCIPLINA:  
Direcionar o acadêmico a adquirir conhecimentos teóricos e práticos para que este possa: 

• Conhecer a contabilidade pública, seu patrimônio e orçamento; 

• Identificar e compreender a importância da correta contabilização dos atos e fatos 
administrativos; 

• Identificar a importância da contabilidade como um todo para a obtenção e fornecimento de 
informações patrimoniais e de resultado; 

• Associar os conteúdos das disciplinas já integralizadas e as do semestre num conjunto de 
informações que conduzirão ao perfil de egresso almejado pelo CEAVI; 

• Identificar os principais conceitos relacionados à contabilidade pública; 

• Reconhecer os diversos Sistemas Contábeis existentes: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 
de Compensação; 

• Conhecer o Plano de Contas específico para Administração Direta, Indireta; 

• Identificar os regimes contábeis, receitas e despesas existentes. 

 

CRONOGRAMA  

Aula/Data Conteúdo/Metodologia 

AULA 1 
09/03/2011 

Abertura com apresentação, dinâmica de ensino;  Apresentação do plano de 
ensino; Breve discussão de todos os conteúdos da disciplina; Apresentação 
dos acadêmicos; Introdução ao conteúdo da disciplina contabilidade pública 
(conceito, área de atuação, objetivos e objeto).  
Encaminhar atividade de pesquisa sobre temas da ementa; 
Formação de grupos para pesquisa; Distribuição de temas para apresentação; 
Estruturação dos trabalhos e pesquisa no laboratório e ou biblioteca. 
Temas para o seminário (32%): 

1. Sistemas Contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
compensação;  

2. Orçamento Público: conceito, princípios e técnica orçamentária. 
Prática de elaboração do orçamento público. Ciclo orçamentário 
(Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual); 

3. Receita Pública e regimes contábeis; 
4. Despesa Pública e regimes contábeis; 
5. Plano de Contas: classificação e funções das contas. Prática de 



escrituração em contabilidade pública. Restos a Pagar, Dívida Pública, 
limites para endividamento; 

6. Patrimônio Público; 
7. Levantamento de Balanços, orçamentário, financeiro, patrimonial e 

de variações; 
8. Controle Interno na Administração Pública; 
9. Prestação de contas: do gestor, e outros que guardem, utilizem 

recursos públicos. Tomada de contas especial; 
10. Lei de Responsabilidade Fiscal: aplicação, princípios, transparência 

das contas públicas. 

AULA 2 
15/03/2011 

Pesquisa para seminários na biblioteca e laboratório. Exercício 

AULA 3  
16/03/2011 

História e a Teoria da Contabilidade Pública. Os caminhos da contabilidade 
pública, atualidades. 

AULA 4 
22/03/2011 

Recolhimento e correção de exercício. Aula expositiva sobre as Normas 
brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Reunião dos grupos 
para término do trabalho de seminários. 

AULA 5 
23/03/2011 

Exercício de fixação sobre as Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 
setor público.  

AULA 6 
29/03/2011 

Apresentação da equipe 1. Sistemas Contábeis: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação; 

AULA 7 
30/03/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios sobre Sistemas Contábeis: orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de compensação; 

AULA 8 
05/04/2011 

01 AVALIAÇÃO SOBRE AULAS 01 A 07. 

AULA 9 
06/04/2011 

Apresentação da equipe 2. Orçamento Público: conceito, princípios e técnica 
orçamentária. Prática de elaboração do orçamento público. Ciclo 
orçamentário; Aula expositiva, debates e exercícios sobre Orçamento Público: 
conceito, princípios e técnica orçamentária. Prática de elaboração do 
orçamento público. Ciclo orçamentário; 

AULA 10 
12/04/2011 

Apresentação da equipe 3. Receita Pública e regimes contábeis; 

AULA 11 
13/04/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios sobre Receita Pública e regimes 
contábeis; 

AULA 12 
19/04/2011 

Apresentação da equipe 4. Despesa Pública e regimes contábeis; 
 

AULA 13 
20/04/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios sobre Despesa Pública e regimes 
contábeis; 
 

AULA 14 
26/04/2011 

Apresentação da equipe 5. Plano de Contas: classificação e funções das 
contas. Prática de escrituração em contabilidade pública. Restos a Pagar, 
Dívida Pública, limites para endividamento; 

AULA 15 
27/04/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios sobre Plano de Contas: classificação e 
funções das contas. Prática de escrituração em contabilidade pública. Restos a 
Pagar, Divida Publica, limites para endividamento; 

AULA 16 
03/05/2011 

Estudo de caso com exercícios de revisão e prática de escrituração em 
contabilidade pública. 



AULA 17 
04/05/2011 

Revisão para a avaliação 02 das aulas 01 a 16. 

AULA 18 
10/05/2011 

Avaliação 02 (34%) 

AULA 19 
11/05/2011 

Apresentação da equipe 6. Patrimônio Público; 
 

AULA 20 
17/05/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios sobre Patrimônio Público; 
 

AULA 21 
18/05/2011 

Apresentação da equipe 7. Levantamento de Balanços, orçamentário, 
financeiro, patrimonial e de variações; 
 

AULA 22 
24/05/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios sobre Levantamento de Balanços, 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de variações; 
 
 

AULA 23 
25/05/2011 

Apresentação da equipe 8. Controle Interno na Administração Pública; 

AULA 24 
31/05/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios Controle Interno na Administração 
Pública; 

AULA 25 
01/06/2011 

Apresentação da equipe 9. Prestação de contas: do gestor, e outros que 
guardem, utilizem recursos públicos. Tomada de contas especial; 
 

AULA 26 
07/06/2011 

Aula expositiva, debates e exercícios Prestação de Contas: do gestor, e outros 
que guardem, utilizem recursos públicos. Tomada de contas especial; 
 

AULA 27 
08/06/2011 

Apresentação da equipe 10. Lei de Responsabilidade Fiscal: aplicação, 
princípios, transparência das contas públicas. 

AULA 28 
14/06/2011 

Aula expositiva, debates, exercícios sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal: 
aplicação, princípios, transparência das contas públicas. 

AULA 29 
15/06/2011 

Revisão para a avaliação 03 das aulas 17 a 28. 

AULA 30 
21/06/2011 

Avaliação 03 (34%) 

AULA 31 
22/06/2011 

Termino das atividades e conteúdos com revisão para exame final. 

AULA 32 
28/06/2011 

Exame final. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
As aulas serão ministradas de forma expositiva, e interativa, com utilização de recursos audiovisuais. Ou 
seja, aulas expositivas sobre o conteúdo em questão, as quais serão seguidas de exercícios práticos ou 
teóricos de fixação. 
A disciplina incentivara a aprendizagem autônoma, onde o aluno assume a responsabilidade pelo 
aprendizado e o professor assume o papel de direcionador dessa postura. A idéia central desse método 
e de que os estudantes deverão tornar-se pensadores críticos para tornar o processo de aprendizagem 
mais dinâmico. O desenvolvimento da auto-iniciativa de descobrimento promoverá o crescimento na 



vida pessoal e profissional. Para tanto terá indicação de leituras como livros ou capítulos de livros, 
reportagens de revistas, informativos, artigos científicos, sempre relacionados com a matéria com 
debate em sala de aula. 
Temas de conhecimento geral serão discutidos e encaminhados para leitura bem como avaliados 
durante o processo.  
Serão desenvolvidos exercícios/estudos de caso para a fixação e melhor entendimento do conteúdo. 

 

 

AVALIAÇÃO: 

• A avaliação se dará através de seminários (Avaliação 1) com peso 10 (32%), onde será avaliado a 
apresentação/conteúdo, participação dos debates e resolução de exercícios. Consiste num 
trabalho que trará uma revisão bibliográfica e sempre que possível a exemplificação através de 
situações práticas ou estudos de caso. 

• Avaliação individual sem consulta (Avaliação 2) com peso 10 (34%) de todo conteúdo repassado 
em sala de aula e leituras complementares sugeridas. 

• Avaliação individual sem consulta (Avaliação 3) com peso 10 (34%) de todo conteúdo repassado 
em sala de aula e leituras complementares sugeridas. 
 

IMPORTANTE: 
a) Provas em atraso – solicitação via secretaria; 
b) Trabalhos/exercícios entregues no prazo terão peso 10, entregues com atraso peso 7. 
c) Acadêmicos ausentes nos dias em que serão solicitados trabalhos terão que solicitar o tema 

para entrega fora do prazo. 
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