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OBJETIVO GERAL DO CURSO: O curso de Ciências Contábeis objetiva a formação de um profissional 
habilitado ao exercício da profissão contábil nos contextos social, econômico, cultural e político de uma 
economia globalizada, que exige um profissional diferenciado e preparado para essa nova cultura. 
 
EMENTA: Conceitos gerais. Relação da Ética com outras ciências. A Ética como doutrina. Ética nos 
negócios. Ética e a profissão do contador. O Código de Ética Profissional Contábil. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Aproximar o acadêmico do estudo da Ética em seu sentido amplo 
bem como aplicada ao exercício profissional do contabilista.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
. Discutir o conceito de ética e sua função; 
. Refletir sobre os princípios éticos aplicáveis a todas as atividades empresariais; 
. Apresentar o código de ética profissional enquanto ferramenta norteadora de uma prática profissional ética; 
. Proporcionar uma reflexão a respeito dos atributos éticos desejáveis ao profissional contabilista. 
 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Assunto 

22/02/2013 20:40 às 22:20 Apresentação do plano de ensino (conteúdos, metodologia e sistema de avaliação). 
01/03/2013 20:40 às 22:20 Conceito e objeto da Ética. 
08/03/2013 20:40 às 22:20 Ética empresarial: princípios éticos aplicáveis à todas as atividades empresariais.  
15/03/2013 20:40 às 22:20 Princípios éticos aplicáveis às relações com clientes. 
22/03/2013 20:40 às 22:20 Princípios éticos aplicáveis às relações com a concorrência. 
05/04/2013 20:40 às 22:20 Prova 1 (P1) Individual e sem consulta. 
12/04/2013 20:40 às 22:20 Princípios éticos aplicáveis ao relacionamento com os fornecedores. 
19/04/2013 20:40 às 22:20 Princípios éticos aplicáveis às relações com empregados. 
26/04/2013 20:40 às 22:20 Princípios éticos aplicáveis ao relacionamento com a sociedade em geral. 

03/05/2013 20:40 às 22:20 
Conceitos relacionados com dilemas éticos. Estudo do texto: O profissional e o 
exercício da profissão: dilemas éticos associados (LISBOA, 1997, p. 88-111). 

10/05/2013 20:40 às 22:20 A ética e a lei. 
24/05/2013 20:40 às 22:20 Prova 2 (P2) individual sem consulta. 
25/05/2013 07:30 às 09:10 O código de ética profissional/o código de ética profissional do contabilista. 



31/05/2013 20:40 às 22:20 
Aula virtual sobre o código de ética profissional/o código de ética profissional do 
contabilista. 

07/06/2013 20:40 às 22:20 O código de ética profissional/o código de ética profissional do contabilista. 
14/06/2013 20:40 às 22:20 O código de ética profissional/o código de ética profissional do contabilista. 
21/06/2013 20:40 às 22:20 Atributos de um bom profissional de contabilidade. Trabalhos de pesquisa (T1)   
28/06/2013 20:40 às 22:20 Prova 3  (P3) em dupla com consulta. 
05/07/2013 20:40 às 22:20 Exame 
 
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 incentivará 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, palestras e viagens de estudo,  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: 
Prova 1  (P1) individual sem consulta,  com peso 10 (20%), de todo conteúdo repassado em sala de 
aula e leituras complementares sugeridas. 
Prova 2 (P2) individual sem consulta, com peso 10 (25%), de todo conteúdo repassado em sala de 
aula e leituras complementares sugeridas. 
Prova 3  (P3) em dupla com consulta, peso 10 (20%), de todo conteúdo repassado em sala de aula e 
leituras complementares sugeridas.  
Lista de Exercícios (L1) individuais e em dupla com consulta, tendo peso 10 (20%), sobre todos os 
temas do Plano de Ensino. 
Trabalhos de pesquisa (T1)  em equipe, com peso 10 (15%),  sobre todos os temas do Plano de 
Ensino.  
IMPORTANTE: Provas e trabalhos em atraso – solicitação via secretaria 
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