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Objetivo Geral do Curso 

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos que 
promovam o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de 
responsabilidade, competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, 
assessorando na tomada de decisões. 

Ementa: 

Aspectos gerais da escrituração contábil. Contabilidade de entidades do terceiro setor: conceito, tipos 
e patrimônio. Legislação aplicável. Operações típicas em entidades do 3º setor: registro contábil. 
Tributação em entidades do 3º setor: cálculo e registro contábil. Custos na empresa de serviços. 
Demonstrações contábeis apresentadas pelas entidades do 3º setor. Obrigações acessórias exigidas 
às entidades do 3º setor. 

Objetivo Geral da Disciplina  

Oportunizar aos alunos conhecimento da Contabilidade aplicada ao terceiro setor, 
capacitando-os para definir, interpretar e aplicar a contabilidade para as entidades do terceiro 
setor. 

Objetivos Específicos/Disciplina  

- Contextualizar a escrituração contábil e as principais questões relacionadas na contabilidade do 
terceiro setor; 
- Demonstrar que a atividade do terceiro setor requer técnicas de gestão como qualquer outra 
atividade a exemplo da atividade comercial, industrial e prestação de serviço; 
- Enfatizar a necessidade de planejamento e controle para a gestão da entidade do terceiro setor; 
- Capacitar os acadêmicos para a contabilização das atividades do terceiro setor. 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Data Horário Conteúdo 

03/08/15 18:50 - 20:30 Contabilidade de entidades do terceiro setor: conceito, tipos e patrimônio; 

10/08/15 18:50 - 20:30 Legislação aplicável da contabilidade do terceiro setor aplicável à estas entidades 

17/08/15 18:50 - 20:30 Custos na empresa de serviços relacionando exemplos de custos no terceiro setor; 

24/08/15 18:50 - 20:30 
Aspectos gerais da escrituração contábil que precisam ser destacados para a 

contabilidade do terceiro setor; 

31/08/15 18:50 - 20:30 Operações típicas em entidades do 3º setor: registro contábil 

07/09/15  Feriado - Independência 

12/09/15 08:50 - 10:30 Trabalho - aula destinada a preparação do trabalho – (Reposição – EaD) 

14/09/15 18:50 - 20:30 T1 - Trabalho - Apresentação e discussão das entidades  

21/09/15 18:50 - 20:30 P1 – Prova - Avaliação de aprendizagem  

28/09/15 18:50 - 20:30 Operações típicas em entidades do 3º setor: registro contábil 

05/10/15 18:50 - 20:30 Operações típicas em entidades do 3º setor: registro contábil 



12/10/15  Feriado - Nossa Sra Aparecida 

19/10/15 18:50 - 20:30 Tributação em entidades do 3º setor: cálculo e registro contábil; 

26/10/15 18:50 - 20:30 Obrigações acessórias exigidas às entidades do 3º setor. 

02/11/15  Feriado - Finados 

07/11/15 18:50 - 20:30 Trabalho - aula destinada a preparação – (reposição -  EaD) 

09/11/15 18:50 - 20:30 P2 – Prova - Avaliação de aprendizagem 

16/11/15 18:50 - 20:30 Demonstrações contábeis apresentadas pelas entidades do 3º setor; 

23/11/15 18:50 - 20:30 Trabalho - aula destinada a preparação do material a ser apresentado 

30/11/15 18:50 - 20:30 Trabalho - aula destinada a preparação do material a ser apresentado 

07/12/15 18:50 - 20:30 T2 - Trabalho - Apresentação e discussão das entidades 

14/12/15 18:50 - 20:30 Exame 

OBS: As datas e respectivos conteúdos poderão sofrer alterações quando houver necessidade, porém 
discutidos com antecedência. 

METODOLOGIA: 
Aulas expositivas e dialogadas entre professora e alunos. 
Abertura de uma entidade e acompanhamento (simulação de atividades típicas) 
Resolução de exercícios sobre o tema estudado. 
Atividades a distância - EaD 
Provas individuais e sem consulta. 
Atividades em classe e extraclasse de leitura e discussão (Participação) 

 

AVALIAÇÃO:  
A avaliação será por meio de aplicação de provas, trabalhos e participação. 
Serão duas provas escritas, com questões descritivas e com questões de múltipla escolha e deverão ser 
resolvidas em sala de aula, individualmente e sem consulta;  
O trabalho deve ser elaborado pro meio de um estudo de caso real ou fictício. Os acadêmicos formarão 
equipes de no máximo quatro integrantes e deverão escolher uma entidade do terceiro setor ou “criar” uma 
entidade. Esta entidade será objeto de analise do grupo que deverá ao longo do semestre analisar como os 
conteúdos estudados em sala de aula se aplicam na entidade. 
A participação será avaliada pela média entre a própria nota, da nota do grupo e a do professor). 
Pesos das avaliações: 
P1 – 30% 
P2 – 30% 
Trabalhos – 30% (média das três apresentações – {(T1 + T2 + T3)/3}) 
Participação 10%  
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