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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:  
Ementa: A organização. Visão sistêmica, missão, subsistemas empresariais modelo de gestão. A 
empresa como sistema, sua filosofia de negócio. O papel da controladoria nas organizações. As 
funções do Controller e sua posição na estrutura organizacional. Autoridade e responsabilidade da 
Controladoria como um órgão. Controle: conceitos e instrumentos de controle gerencial. Sistemas 
de informação. Gerenciamento da informação. Processos de planejamento de controle. Conceitos de 
modelo e processo de gestão. Avaliação de resultado e desempenho. Contabilidade por 
responsabilidade. Centro de lucro e preço de transferência. Custeamento baseado em atividades - 
ABC (Activit Based Costing). Gestão estratégica de custos - ABN. Unidade de esforço de produção 
- UEP. Sistema de informação de gestão econômica - GECON. A Teoria das Restrições e suas 
implicações na contabilidade gerencial. TOC Versus ABC. ABC Versus Gecon. Balanced 
Scorecard. Outras Filosofias e Técnicas Administrativas ( JIT, TQC, TQM... ) 

   

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Proporcionar aos acadêmicos os conceitos avançados da contabilidade, situando-os no contexto das 
técnicas para preparação das informações contábeis específicas. 
 
OBEJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Permitir que o acadêmico e futuro contador perceba a importância da informação para o processo 
de gestão. 
- Permitir que os acadêmicos através do conhecimento adquirido de todas as disciplinas consigam 
relacionar as entradas de informações para o sistema de informação. 
- Permitir que os acadêmicos sintam a importância do controlador como gerador de informação ao 
processo de tomada de decisão. 
 



CRONOGRAMA 
Aula/Data Conteúdo/Metodologia 

AULA 1 
 

Apresentação professor e acadêmicos; Apresentação do plano de ensino; Debate 
sobre principais temas do conteúdo programático; 
Dinâmica de ensino; 
 
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). 
 
Projeto Mais leitura 2011-1. 
 
Leitura e discussão de artigos e socialização: 
- A fábula dos contadores 
- Controladoria ou contadoria? 
- Contabilidade: atuais desafios e alternativa para seu melhor desempenho 
- Contabilidade mental 

AULA 2 

Orientações sobre AAGI; 

- FÓRUM 1 - PAPEL DO CONTADOR NO MERCADO 

GLOBALIZADO 

Temas para artigos e apresentação de seminários (AV-8). Formação de grupos: 
1) Arquétipos 
2) Contabilidade criativa 
3) Plano de mkt  para contadores 
4) CONTADOR: Desafios, oportunidades, formação, mundo do trabalho, perfil..... 
5) Gestão estratégica de custos –ABN 
6) Gestão econômica – GECON 
7) A teoria das restrições e suas implicações na contabilidade gerencial 
 
OBS:Ver AAGI – orientações para artigo e seminário 
 
Exercício N. 1 – Introdução controladoria 

AULA 3 A organização. 



AULA 4 
 

- Visão sistêmica, missão, subsistemas empresariais modelo de gestão; 
- A empresa como sistema, sua filosofia de negócio. 
- Apresentação evolução sistemas 

AULA 5 
O papel da controladoria nas organizações; 
As funções do Controller e sua posição na estrutura organizacional; 
Autoridade e responsabilidade da Controladoria como um órgão. 

AULA 6 Controle: conceitos e instrumentos de controle gerencial 
AULA 7 SEM 1 - PRIMEIRO SEMINÁRIO 
AULA 8 Sistemas de informação. 

AULA 9 
Sistemas de informação. 
Gerenciamento da informação. 

AULA 10 Atividade prática – elaboração de um sistema de informação 

AULA  11 
Processos de planejamento de controle. 
Informação histórica, atual e futura. 

AULA 12 Segurança nas informações 

AULA 13 
Conceitos de modelo e processo de gestão. 
Atividade dinâmica da gestão – barco. 

AULA 14 SEM 2 - APRESENTAÇÃO SEGUNDO SEMINÁRIO 
AULA 15 Avaliação de resultado e desempenho. 

AULA 16 
Contabilidade por responsabilidade. 
Leitura e discussão em grupo com posterior socialização do artigo: Fazer a 
estratégia... 

AULA 17 Avaliação AV-1 
AULA 18 Centro de lucro e preço de transferência. 
AULA 19 Exercícios 
AULA 20 Custeamento baseado em atividades - ABC (Activit Based Costing). 
AULA 21 Exercício ABC 
AULA 22 SEM 3 - APRESENTAÇÃO TERCEIRO SEMINÁRIO 
 AULA 23 Gestão estratégica de custos - ABN. 

AULA 24 
Unidade de esforço de produção – UEP; 
Sistema de informação de gestão econômica - GECON. 

AULA 25 A Teoria das Restrições e suas implicações na contabilidade gerencial. 
AULA 26 TOC Versus ABC. ABC Versus Gecon. 

AULA 27 
Balanced Scorecard. Outras Filosofias e Técnicas Administrativas ( JIT, TQC, 
TQM... ) 

AULA 28 SEM 4 - APRESENTAÇÃO QUARTO SEMINÁRIO 
AULA 29 Visita técnica em empresa; 
AULA 30 Visita técnica em empresa; 
AULA 31 Revisão de artigos – conclusão 
AULA 32 Atividades do curso (viagens, congressos...) 
AULA 33 Atividades do curso (viagens, congressos...) 
AULA 34 Avaliação AV-2 Teórica (todo conteúdo); 
AULA 35 Avaliação AV-3 Prática (todo conteúdo); 

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 livros, 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. 
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