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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: Evidenciação dos gastos ambientais. Balanço Social. Responsabilidade Social. 
Desenvolvimento sustentável. Contabilidade financeira e gerencial ambiental. 

   

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Apresentar e discutir a contabilidade social e ambiental e sua importância no contexto da gestão 
para a sustentabilidade. 
 
OBEJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conhecer a contabilidade social e as responsabilidades inerentes às empresas; 
- Conhecer a contabilidade ambiental e as responsabilidade inerentes às empresas; 
- Identificar e contabilizar custos sociais e/ou ambientais nas entidades; 
- Discutir a importância do balanço social e a necessidade de evidenciação de informações sociais e 
ambientais pelas entidades; 
- Conscientizar acadêmicos da importância da visão da sustentabilidade e da responsabilidade 
individual e empresarial no contexto.  
 
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; 
- Projeto Mais leitura 2011-1. 
- Leitura e discussão de artigos e socialização: 
* Revista VEJA – Sustentabilidade 
* Revista EXAME – Sustentabilidade 



AULA 2 - Socialização de artigos lidos na sala anterior com amplo debate. 

AULA 3 
17/03 

- Orientações sobre AAGI; 
- FÓRUM 1 – Ações de sustentabilidade local 
- Homem camaleão: o desafio das mudanças. 

AULA 4 
18/03 

- Temas para artigos e apresentação de seminários (AV-8). Formação de grupos: 
1) Plano de contas ambiental, princípios – TINOCO E KRAEMER). Como 

contabilizar os gastos de natureza ambiental - RIBEIRO) 
2) Balanço social e o relatório de administração. 
3) Protocolo de Kyoto e legislação ambiental 
4) Gestão ambiental,  Sistema de gestão ambiental e gerenciando o meio 

ambiente - Ferreira 
5) Marketing ambiental 
6) Contabilidade financeira e gerencial ambiental (demonstrações contábeis da 

contabilidade financeira e destaques ambientais – SILVA, FERREIRA). 
7) Auditoria ambiental 

- Ver AAGI – orientações para artigo e seminário  

AULA 5 
19/03 

- Pesquisa e construção de artigo científico. 
SKYPE 
MSN - seifaicontrol@hotmail.com 
E-mail – marinoleyerkaufer@yahoo.com.br 
Fone: (47) 91183111 

AULA 6 
24/03 

-Socialização artigos sustentabilidade. 
Conteúdo: Contabilidade ambiental (campo de atuação, evolução informações 
contábeis, inserções dos aspectos ambientais, como contabilizar os itens de natureza 
ambiental) 

AULA 7 
25/03 

Conteúdo:Evidenciação dos gastos ambientais (Evidenciação nas demonstrações 
contábeis, conteúdo da evidenciação[ativo, passivo, receita, despesa, custo) - 
RIBEIRO) 
Conteúdo:Evidenciação dos gastos ambientais (conteúdo da evidenciação - 
RIBEIRO) 
Conteúdo:Evidenciação dos gastos ambientais (modelos de balanço social - 
RIBEIRO) 

AULA 8 
26/03 

- Filme: A história das coisas. 
- Exercício 1 – Rezenha do filme (Identificação obra e autor, breve resumo da obra, 
como se divide a obra em cenas, partes..., avaliação crítica, recomende a obra quem 
deveria ver, identifique-se) 

AULA 9 
31/03 

PALESTRA COM AMBIENTALISTA  

AULA 10 
01/04 

- Filme: O Brasil na visão dos americanos 
- Exercício 2 – Rezenha do filme (Identificação obra e autor, breve resumo da obra, 
como se divide a obra em cenas, partes..., avaliação crítica, recomende a obra quem 
deveria ver, identifique-se) 

AULA 11 
07/04 

SEMINÁRIO 1 - Conteúdo: Plano de contas ambiental, princípios, gestão ambiental 
– TINOCO E KRAEMER). Conteúdo: Como contabilizar os gastos de natureza 
ambiental - RIBEIRO) 

AULA 12 
08/04 

Conteúdo: Balanço Social (origem, evolução, DVA, interação com a sociedade e o 
meio ambiente, gestão de RH – RIBEIRO).  

AULA 13 
09/04 

- Pesquisa e construção de artigo científico. 
- Preparação apresentação de seminário. 
SKYPE 
MSN - seifaicontrol@hotmail.com 



E-mail – marinoleyerkaufer@yahoo.com.br 
Fone: (47) 91183111 

AULA  14 
14/04 

Conteúdo: Balanço social (Fontes de informação e análise dos indicadores, 
elaboração do BS, balanço social em outros países, balanço social e RH, indicadores 
de gestão e de excelência de pessoas do BS – TINOCO) 

AULA 15 
15/04 

SEMINÁRIO 2 - Balanço social e o relatório de administração. 

AULA 16 
16/04 

Leitura de artigo sobre balanço social. 

AULA 17 
28/04 

Conteúdo: Balanço social (Origem, organizações empresariais em face da 
responsabilidade social, modelo IBASE – SILVA, FREIRE) 
Balanço social:evidenciação da responsabilidade social, regulamentação brasileira, 
BS – relatório de desempenho social? – FERREIRA, SIQUEIRA, GOMES) 

AULA 18 
05/05 

Conteúdo: Responsabilidade Social (Aspectos econômicos da gestão ambiental e 
responsabilidade social, tecnologias de gestão, transformações empresariais, 
negócios verdes, modelos, estratégias de gestão ambiental e responsabilidade social 
– TACHIZAWA) 

AULA 19 
06/05 

SEMINÁRIO 3 - Protocolo de Kyoto – FERREIRA, SIQUEIRA, GOMES e 
legislação ambiental. 
 

AULA 20 
12/05 

SEMINÁRIO 4 – Gestão ambiental e Sistema de gestão ambiental – BARBIERI e 
Gerenciando o meio ambiente – FERREIRA 
 

AULA 21 
13/05 

Pesquisa artigo 

AULA 22 
14/05 

Pesquisa artigo 

AULA 23 
19/05 

Semana de contábeis 

AULA 24 
20/05 

Semana de contábeis 

AULA 25 
26/05 

SEMINÁRIO 5 - Marketing Ambiental 

AULA 26 
27/05 

Atividade a distância 

AULA 27 
02/06 

Conteúdo: Desenvolvimento sustentável(Introdução ao meio ambiente, indicadores 
ambientais e socioeconômicos do desempenho sustentável – TINOCO E 
KRAMER).  

 AULA 28 
03/06 

Conteúdo: Questões ambientais ligadas à sustentabilidade (princípios ambientais, 
dano versus impacto ambiental, ética e responsabilidade ambiental(Silva, Freire), 
valoração ambiental – CARVALHO) 

AULA 29 Leitura e estudo de artigo individual para socialização na aula 31.  
AULA 30 

09/06 
Exercícios de contabilização de contas ambientais. 

AULA 31 
10/06 

- Atividade a distância 
- Leitura de 2 artigos relacionados com a disciplina com entrega de resenha 

AULA 32 
16/06 

SEMINÁRIO 6 - Contabilidade financeira e gerencial ambiental(demonstrações 
contábeis da contabilidade financeira e destaques ambientais – SILVA). 

AULA 33 
17/06 

SEMINÁRIO 7 - Auditoria ambiental 
 

AULA 34 Aula de revisão dos conteúdos 



SKYPE 
MSN - seifaicontrol@hotmail.com 
E-mail – marinoleyerkaufer@yahoo.com.br 
Fone: (47) 91183111 

AULA 35 
30/06 

Avaliação AV-2 Teórica e prática (todo conteúdo); 
 

AULA 36 
01/07 

- Entrega, revisão das avaliações; 
- Socialização final artigos; 
- 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:  
� AV- 1 ARTIGO/SEMINÁRIOS com peso 10 (35%), onde 6(25%) pontos valem a 
apresentação/conteúdo, 2(5%) pontos a condução do debate e ainda 2(5%) 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. 
� Avaliação individual sem consulta (AV-2 TEÓRICA e PRÁTICA, peso 10(35%)) de todo 
conteúdo repassado em sala de aula e leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação; 
� Trabalhos e exercícios individuais ou em grupo de até três acadêmicos (AV-3, AV-4, AV-5, 
AV-6 e AV-7 peso 10 (30%).  
IMPORTANTE: 
- As datas em que ocorrerão os trabalhos/exercícios AV-3, AV-4, AV-5 e AV-6 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. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TINOCO, João Eduardo Prudêncio; KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Contabilidade e gestão 
ambiental. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. 
RIBEIRO, Maisa de Sousa. Contabilidade ambiental. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DA SILVA, Benedito Gonçaves. Contabilidade ambiental. Curitiba: Juruá, 2009. 
FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa; SIQUEIRA, José Ricardo Maia; GOMES, Mônica Zaidan. 
Contabilidade ambiental e relatórios sociais. São Paulo: Atlas, 2009. 
BRAGA, Célia. Contabilidade ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. 



TINOCO, João Eduardo Brudêncio. Balanço social. São Paulo: Atlas, 2001. 
GARDÊNIA, Maria Braga de Carvalho. Contabilidade ambiental. 2. Ed. Curitiba: Juruá, 2008. 
SILVA, César Augusto Tibúrcio; FREIRE, Fátima de Souza. Balanço social. São Paulo: Atlas, 
2001. 


