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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:  
Teoria da Prova Pericial Contábil. O perito e a perícia judicial em contabilidade. Técnicas de execução 
da Perícia. Quesitos. Perícia contábil aplicada. Elaboração de laudos periciais. Normas Brasileiras 
Profissionais sobre as perícias. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Proporcionar aos alunos conhecimento e entendimento teórico e prático da perícia contábil, 
conscientizando-os de sua responsabilidade profissional, ética e moral.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Conhecer os aspectos gerais da teoria pertinente à perícia contábil e o perito judicial. 
Discorrer sobre a teoria de honorários periciais e vivenciar sua prática. 
Entender como funciona o papel de trabalho do perito e os procedimentos para elaboração do laudo 
pericial. 
Conhecer as normas técnicas e profissional da perícia contábil. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 
Data Hora Conteúdo Programático 

22/02/2011 18:50/20:30 Dinâmica em grupo: resolução de um caso 
Introdução à disciplina: Leitura de artigos científicos e resolução de questões 
específicas.  

24/02/2011 18:50/20:30 Apresentação do plano de ensino. 
Introdução à perícia: conceito, história da perícia, conceito de perícia contábil, 
diferenças entre perícia e auditoria, onde a perícia é utilizada. Exercícios. 

01/03/2011 18:50/20:30 Correção dos exercícios. Conceitos pertinentes à perícia contábil. 

03/03/2011 18:50/20:30 Explicação de prova judicial: conceito, finalidade, ônus da prova, modalidades, 
meios de prova. Exercícios. 

08/03/2011  Feriado de Carnaval. Aula para elaboração do teatro. 



10/03/2011 18:50/20:30 Explicação da Unidade 2: Perito Judicial – conceituação, escolha do perito, 
deveres, requisitos, penalidades, comparações entre perito e assistente técnico. 
 Exercícios de Fixação. 

15/03/2011 18:50/20:30 Cada grupo deverá trazer materiais diversos para a Unidade 3. E elaborar 20 
questões com respostas. Além de perguntas específicas, devem ser elaboradas 
questões com falso ou verdadeiro, ou de assinalar, palavras cruzadas, etc.  

17/03/2011 18:50/20:30 Aula para elaboração das questões. 

22/03/2011 18:50/20:30 Explicação da Unidade 3: Honorários Periciais – honorários prévios, vinculação 
dos honorários prévios, levantamento parcial dos honorários periciais, honorários 
provisórios, honorários finais, parcelamento de honorários, impugnação de 
honorários.  

24/03/2011 18:50/20:30 Término Unidade 3 sobre honorários periciais. Exercícios. 

29/03/2011 18:50/20:30 Exercícios Gerais. 

31/03/2011 18:50/20:30 Exercícios em forma de jogo. 

05/04/2011 18:50/20:30 1ª Avaliação (Unidade 1 a 3) 
07/04/2011 18:50/20:30 Explicação da Unidade 4: Plano de trabalho do perito – conceito, domínio técnico 

do objeto da perícia, diligência, planejamento da perícia. Exercícios. 
12/04/2011 18:50/20:30 Explicação da Unidade 5: Laudo e Parecer Pericial – conceito, estrutura de um 

laudo pericial, requisitos de um laudo pericial, quesitos, modelos de laudo, 
esclarecimentos sobre a perícia, impugnação de laudo pericial, laudo fora do 
prazo, parecer pericial contábil. 

14/04/2011 18:50/20:30 Término da Unidade 5. Exercícios. 

19/04/2011 18:50/20:30 Elaboração de proposta de honorários e do laudo. 

21/04/2011 18:50/20:30 Feriado Nacional. Aula para elaboração do teatro. 

26/04/2011 18:50/20:30 Término da elaboração de proposta de honorários e do laudo. Entrega. 

28/04/2011 18:50/20:30 Explicação da Unidade 6: Perícia Contábil – conceito, perícia contábil no Brasil, 
perito contábil, credenciamento dos peritos perante o poder judiciário, perito 
contador assistente aplicações da perícia, fraude e perícia contábil, serviços de 
perícia contábil. 

03/05/2011 18:50/20:30 Explicação da Unidade 6. 
05/05/2011 18:50/20:30 Exercícios. Correção.  

Disponibilidade das normas contábeis para alunos comentarem. 
10/05/2011 18:50/20:30 Estudo de casos. 
12/05/2011 18:50/20:30 Estudo de casos. 

17/05/2011 18:50/20:30 Semana Acadêmica 
19/05/2011 18:50/20:30 Semana Acadêmica 
24/05/2011 18:50/20:30 Estudo de casos. 
26/05/2011 18:50/20:30 Estudo de casos. 
31/05/2011 18:50/20:30 Elaboração de um estudo de caso pelos alunos. 
02/06/2011 18:50/20:30 Aula para elaboração de estudo de caso pelos alunos. 
07/06/2011 18:50/20:30 2ª Avaliação (Unidade 4 a 6) 
09/06/2011 18:50/20:30 Comentários das normas contábeis. 

14/06/2011 18:50/20:30 Comentários das normas contábeis. 
16/06/2011 18:50/20:30 Resolução de exercícios para entrega. 

21/06/2011 18:50/20:30 Apresentação de teatro – 2 equipes. 
O teatro é de livre criação do aluno. Porém, deve ter uma relação com a 
disciplina. Ao final, devem comentar o assunto que abordaram. 

23/06/2011 18:50/20:30 Feriado Nacional.  

28/06/2011 18:50/20:30 Apresentação de teatro – 2 equipes. 
Encerramento do semestre 

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
 
 
 



METODOLOGIA PROPOSTA 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro, do retroprojetor e/ou multimídia.   
- Realização e resolução de exercícios em classe e extra classe; 
- Explicações por parte do aluno. 
- Realização de trabalhos em classe e extra classe; 
- Provas individuais e sem consulta. 
- Análise e elaboração de estudos de caso 
- Elaboração de apresentação de teatro 
 

AVALIAÇÃO:   
- Avaliação 1 (Unidade 1 a 3) 
- Avaliação 2 (Unidade 4 a 6) 
- Trabalhos Gerais + Participação 
- Teatro.  
 
Será efetuada a soma da (Avaliação 1 + Avaliação 2 + Média de trabalhos gerais e participação + 
elaboração e apresentação do teatro)/4 
 
O aluno será considerado aprovado se:  
���� Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); e 
���� Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 
Semana de exames: 29/06/2011 
Cálculo da média final do aluno: 
���� Média final = (6*média + 4* exame)/10 
���� O aluno será considerado aprovado se obtiver média final após exame igual ou superior a 5,0 
(cinco vírgula zero). 
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