
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 
CENTRO DE ECAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 

 

PLANO DE ENSINO 
 

DEPARTAMENTO: Ciências Contábeis 
 

DISCIPLINA: Sistemas Contábeis   SIGLA: SCT 
 

PROFESSOR: Diego Rafael Stüpp  E-MAIL: diegostupp@brturbo.com.br 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36  TEORIA: 18  PRÁTICA: 18 
 

CURSO(S): Ciências Contábeis 

 

SEMESTRE/ANO: 2011/1      PRÉ-REQUISITOS:  
 

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:  
Sistemas, dados, informações. Tipos e usos da informação. Tratamento das informações versus 

usuários afins. Sistemas de informação gerencial. Sistemas especialistas. Sistemas de apoio à 

decisão. Sistemas executivos. Tópicos em gerenciamento de sistemas. Integração. Segurança. 

Controle. Sistema operativo empresarial e sistema informativo contábil. Contabilidade como 

instrumento de controle da gestão. Base conceitual e lógica de informações contábeis/financeiras. 

Análise dos sistemas contábeis e dos demais operacionais de apoio. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Oferecer ao estudante noções sobre sistemas de informações e como a Tecnologia da informação 

pode auxiliar o contador 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
- Compreender os conceitos de sistemas de informações; 

- Identificar os elementos necessários para a elaboração de um sistema de informações; 

- Compreender o papel da tecnologia de informação e comunicação – TIC na produção de dados e 

informações para a tomada de decisões. 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aula expositiva, uso do laboratório, exercícios e trabalhos em grupo 
 

AVALIAÇÃO:   
Um trabalho e duas provas, obedecendo ao calendário escolar e o cronograma proposto, com os 

seguintes pesos: 

Trabalho em grupo, com no máximo 4 componentes – 34% 

Prova 1 – 33%; e 

Prova 2 – 33%. 
 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 
BIO, A. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 1986. 658.4038 O48s 

CASSARRO, A. Sistema de informação para tomada de decisões. São Paulo: Pioneira, 1988. 
658.4038011 C343s 
CAUTELA, A. POLLONI, E. Sistemas de informação na administração de empresas. São 

Paulo: Atlas, 1996 658.4038011 C375s 


