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SEMESTRE/ANO:  II/2013                    PRÉ-REQUISITOS:  Não há 

 

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: 
Orçamento empresarial versus planejamento estratégico. Estimativas de participação de mercados. 
Planejamento de vendas. Orçamento de produção. Orçamento de despesas operacionais. Controle 
orçamentário com o auxílio da planilha eletrônica. Análise de simulação de resultado. 
Demonstrativo de resultados e demonstrativo do Balanço projetado. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Compreender os fundamentos do Planejamento e Controle Gerencial, através da desmistificação da 
prática do Planejamento Estratégico aplicando Orçamento Empresarial a todos os tipos e tamanhos 
de empresas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
Conceituar Planejamento, Sistema e Orçamento Empresarial; Proporcionar ao acadêmico condições 
para que ele possa elaborar um orçamento através do planejamento; Demonstrar a integração entre 
as peças orçamentárias, bem como o reflexo das decisões e metas empresariais nos demonstrativos 
contábeis.    

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

As aulas da disciplina iniciam às 18h50min e encerram 20h30min. 
Aula/Data Conteúdo/Metodologia 

UNIDADE 1 
30/07/2013 

 

 Apresentação; 
 Apresentação e discussão do plano de ensino; 
 Dinâmica de ensino da disciplina; 
 Orientações sobre AAGI; 
 Encaminhamentos para FÓRUM 1 (AAGI- T4) – Aspectos comportamentais do 
orçamento. 
Formação de grupos para trabalho (estudo prático de orçamento – T1) em forma 



de resumo (modelo REAVI) que será apresentado na metodologia de seminário 
no último encontro. 

UNIDADE 2 
06/08/2013 

Planejamento Estratégico: conceitos e componentes, etapas de elaboração. 

UNIDADE 3 
13/08/2013 

Planejamento x Controle 

UNIDADE 4 
20/08/2013 

Orçamento x Planejamento 

UNIDADE 5 
27/08/2013 

Orçamento de Produção. 

UNIDADE 6 
03/09/2013 

Orçamento de Vendas. 

UNIDADE 7 
10/09/2013 

Orçamento de Despesas Operacionais. 

UNIDADE 8 
17/09/2013 

Prova P1 

UNIDADE 9 
24/09/2013 

Tipos de planejamento, estudo de caso, 

UNIDADE 10 
01/10/2013 

Orçamento integrado: vendas, produção e despesas operacionais. Estudos de 
Caso. Demonstrativo de resultados e de caixa projetados. Controle orçamentário 
com o auxílio da planilha eletrônica. Demonstrativo de resultados e de caixa 
projetados. 

UNIDADE 11 
08/10/2013 

Orçamento integrado: vendas, produção e despesas operacionais – Estudos de 
Caso. Demonstrativo de resultados e de caixa projetados. Controle orçamentário 
com o auxílio da planilha eletrônica. Demonstrativo de resultados e de caixa 
projetados. 

UNIDADE 12 
15/10/2103 

Controle orçamentário com o auxílio da planilha eletrônica - Análise de 
simulação de resultado. Demonstrativo de resultados, demonstrativo de caixa e 
balanço projetados.  

UNIDADE 13 
22/10/2013 

Controle orçamentário com o auxílio da planilha eletrônica - Análise de 
simulação de resultado. Demonstrativo de resultados, demonstrativo de caixa e 
balanço projetados. Análise das variações orçamentárias. 

UNIDADE 14 
29/10/2013 

Análise das variações orçamentárias Orçado x Realizado. Controle orçamentário: 
tipos de orçamento. 

UNIDADE 15 
05/11/2013 

Análise das variações orçamentárias Orçado x Realizado. Controle orçamentário: 
tipos de orçamento. 

UNIDADE 16 
12/11/2013 

Controle orçamentário com o auxílio da planilha eletrônica - Análise de 
simulação de resultado. Demonstrativo de resultados, demonstrativo de caixa e 
balanço projetados. Análise das variações orçamentárias.  

UNIDADE 17 
19/11/2013 

Prova P2 
 

UNIDADE 18 
26/11/2013 

Apresentação seminários (vide T1). Todo grupo apresenta, um grupo coordena 
um debate ao final da apresentação e todos os participantes podem colaborar no 
debate.  

EXAME 
10/12/2013 

Exame final 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
 As aulas serão ministradas de forma expositiva e interativa, com utilização de recursos 
audiovisuais. 



 Terá indicação para leitura extraclasse e posterior debate em sala de aula de artigos, 
capítulos de livro, sites ou informativos, relacionados com a disciplina. 
 Serão desenvolvidos exercícios práticos para a fixação e melhor entendimento do conteúdo 
para o qual o acadêmico deverá trazer calculadora. 
 A turma será dividida em grupos para a realização de trabalho prático (previsto em 
avaliações). 
 Alunos podem trazer computadores portáteis para utilização durante as aulas. Obs. Apenas 
poderão ser consultados os materiais relacionados com a disciplina. 
 O aparelho celular deverá ser utilizado no modo silencioso e apenas em situações de extrema 
urgência. 
 Como apoio a metodologia proposta poderá ser utilizado o AAGI para realização de 
atividades, bem como disponibilização de materiais didáticos. 
 Dos 18 encontros, seis serão realizados em laboratório de informática, inclusive a prova P2. 

 

AVALIAÇÃO: 
 Avaliação individual sem consulta (P1 – 25%) de todo conteúdo repassado em sala de aula e 
leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação; 
 Avaliação individual sem consulta (P2 - 30%) de todo conteúdo repassado em sala de aula e 
leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação; 
 Trabalho em forma de resumo (modelo revista REAVI) elaborado a partir de estudos de caso 
(T1 - 30%). Será avaliada a qualidade do trabalho (revisão teórica e pesquisa de campo) e ainda 
apresentação. A revisão teórica deverá ser entregue até 24 de setembro de 2013 e o trabalho 
completo até 05 de novembro de 2013. A apresentação se dará na última aula do semestre com a 
presença das entidades objeto do estudo de caso de cada grupo. 
  Trabalhos e exercícios individuais ou em grupo de até três acadêmicos (T2, T3, T4 - 15%). 
IMPORTANTE: As datas em que ocorrerão os trabalhos/exercícios T2 e T3 não serão previamente 
comunicadas e ocorrerão durante as aulas ou quando solicitadas para resolução extraclasse. É de 
responsabilidade do aluno verificar se houve realização de trabalho ou se haverá para entrega em dias que 
eventualmente venha a faltar. A “segunda chamada” de trabalhos realizadas sem aviso prévio está 
condicionada a pedido formal na secretaria acadêmica. 
 O trabalho T4 será avaliado pelo fórum o qual deve ter participação registrada no AAGI até 
a data limite 31/10/2013. 
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