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1. INTRODUÇÃO

Compreendido como o instrumento balizador do fazer universitário, o presente Projeto
Pedagógico é resultado da construção coletiva e participativa dos seus atores: coordenadores,
professores, alunos e seus colegiados. Neste, encontram-se expressas todas as ações e
práticas pedagógicas que dão direcionamento à gestão e que oferecem suporte às atividades
educacionais previstas para a formação do Pedagogo.

Partindo do entendimento de que todo projeto pedagógico é Político por natureza – por sua
ação transformadora sobre o indivíduo (cidadão) e sobre o grupo ao qual pertence
(comunidade) – este

... deve estar sintonizado com a nova visão de mundo, expressa nesse novo
paradigma de sociedade e de educação, garantindo formação global e crítica
para todos os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o
exercício da cidadania, bem como sujeitos de transformação da realidade,
com respostas para os grandes problemas contemporâneos (FORGRAD,
2002).

Dessa maneira, enquanto produto, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é também processo,
pois se encontra em contínua construção, avaliação e revisão, na direção da consolidação de
sua identidade acadêmica. Mudanças pedagógicas, para além de seguir Resoluções e
Pareceres, são processuais, resultando da dinâmica dialógica entre a subjetividade, e a
objetividade. Assim, pretende-se aprimorá-lo continuamente, visando adequar o ensino ao
contexto vigente.

Em essência, pensar a construção de sua identidade implica a análise de sua trajetória
histórica e das direções intencionais que são assumidas, levando-se em consideração sua
vocação, contextualização e os valores incorporados do Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
que se desdobrarão em suas particularidades e singularidade.
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2. HISTÓRICO
A Faculdade Estácio de Santo André é uma Instituição Privada de Ensino Superior, com
limite territorial de atuação no município de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das
Esmeraldas, 67, Bairro Jardim, Santo André; mantida pela IREP - SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-07, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, nº 108, bairro Santo Amaro.

A instituição iniciou suas atividades em 2004, credenciada pela Portaria MEC n.º 71,
D.O.U. de 12/01/2004 e está no mercado há nove anos. Durante sua trajetória experimentou
em sua cultura organizacional os preceitos pedagógicos de duas grandes Instituições de
ensino: Centro Universitário Radial: no período de 2004 a 2007, e Estácio Participações: desde
2007 até o momento. Para melhor compreender a cultura e a identidade da Estácio Santo
André cabe contextualizar a história do Centro Universitário Radial, atualmente Centro
Universitário Estácio Radial de São Paulo.

O Centro Universitário Radial iniciou suas atividades em 1962, quando seu fundador
iniciou suas atividades na área educacional com a oferta de cursos preparatórios e de
especialização técnica na cidade de São Paulo. Em pouco mais de 10 anos, a IES aumentou sua
abrangência, passando a oferecer novas modalidades de cursos técnicos em diversos pontos
da Zona Sul da cidade de São Paulo, como os cursos de Contabilidade, Secretariado,
Administração e Eletrônica.
Em 1974, o Colégio Radial foi a primeira escola particular em São Paulo a oferecer o
Curso de Supletivo. A instituição também foi uma das pioneiras na implantação do curso
técnico de Processamento de Dados. Mas foi em 1976 que a Rede Radial começou a se formar.

O primeiro Colégio da rede iniciou suas atividades oferecendo cursos com concepções
curriculares avançadas e com laboratórios e oficinas técnicas, dando condições ideais para
uma formação profissionalizante. Essa característica contribuiu para uma grande procura
pelos cursos técnicos, levando à fundação de duas novas unidades na cidade de São Paulo.
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Em 1977, com a abertura de mais uma unidade, a Rede Radial passou a contar com
cinco mil alunos e outra unidade foi aberta na zona leste de São Paulo. O crescimento da
Instituição foi sempre pautado por um espírito empreendedor e inovador. Um exemplo desta
afirmação foi a criação do curso Técnico em Educação Física (Desportos).

Em 1985 foi inaugurada a unidade Radial localizada na Rua Gabriel Netuzzi Perez, hoje
campus Santo Amaro (São Paulo) foi a primeira sede própria da IES, que, na época, contava
com 7 mil alunos e tornou-se referência no Ensino Técnico em São Paulo.

A partir de 1989, a IES sentiu-se preparada para iniciar suas atividades com cursos
superiores e iniciou esta etapa com o curso de Processamento de Dados, Administração com
ênfase em Análise de Sistemas e Engenharia de Produção.

Após nove anos de experiência no Ensino Superior, em 1998, foi dado um importante
passo com a inauguração do novo prédio para a Faculdade, que conquistou espaço próprio
(Campus Hípica). Com sede nova, passou a oferecer mais um curso superior: Engenharia
Eletrônica. Nesse mesmo ano, o campus Jabaquara passou a contar com os cursos superiores
de Administração Geral e Administração com ênfase em Recursos Humanos. Depois foram
autorizados os cursos de Administração em Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo,
Relações Públicas e Direito.

Em 2001, a Radial credenciou-se como Centro de Educação Tecnológica, sendo uma
das primeiras instituições particulares dessa natureza no Brasil. Passou, então, a oferecer
também os cursos de graduação tecnológica, consolidando sua trajetória de sucesso na
Educação Profissional e dando início aos primeiros cursos de pós-graduação lato sensu.

Em 2002, a IES promoveu diversas atividades e cursos de extensão abertos à
participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios da criação cultural,
do ensino e das práticas investigativas geradas na IES.
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Em 2003 incorporou a Unidade Curitiba resultado da aquisição da antiga Faculdade
Pitágoras que, até então, era mantida pelo grupo Pitágoras-Apollo Internacional.
Simultaneamente todas as unidades foram adequadas aos parâmetros de sustentabilidade e
qualificação acadêmica para melhor atender às necessidades dos alunos e do mercado de
trabalho.

No ano de 2007, a Estácio Participações adquire em São Paulo o Centro Universitário
Radial, com cerca de 10.000 alunos, com mais de 40 anos na educação paulista e paranaense,
e outras instituições mantidas pela IREP. Assim a atual Faculdade Estácio de Santo André,
outrora Faculdade de Tecnologia Radial, é incorporada ao Grupo Estácio.

Assim a atual Faculdade Estácio de Santo André é incorporada ao Grupo Estácio.

2.1. Missão da IES
Enriquecer vidas por meio da aprendizagem, oferecendo ensino
superior de qualidade para o desenvolvimento humano e profissional,
por meio de práticas pedagógicas que fortalecem a vocação, lapidam
as competências para o mercado de trabalho e contemplam o cenário
da inclusão, da interação e da inovação.
2.2. Contexto Regional
Santo André é um município da Região do Grande ABC, na Região Metropolitana de
São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Sua população estimada em 2013 era de 704.942
habitantes. Ocupa uma área de 175 km², o que resulta numa densidade demográfica de 4,03
habitantes/km2. Em 2011, estudos do IBGE revelaram que Santo André atingiu a população de
676.407 habitantes com 239.634 domicílios e com um PIB de R$15,20 bilhões, foi considerada
a melhor cidade para se investir com 53.930 empresas atingiu US$ 669,69 milhões em
exportações e US$ 662,56 milhões em importações gera 193.991 de empregos formais.
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Figura 1: Vista Panorâmica da cidade de Santo André em 2012

Os principais eixos viários são a Avenida dos Estados, a Avenida Industrial, a Avenida
Pereira Barreto, o Anel Viário Metropolitano e a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, formando
um centro regional que atende ao Grande ABC e parte das zonas Leste e Sudeste da capital
paulista.

O Rodoanel, uma das maiores obras de Ciências Contábeis já realizada na Região
Metropolitana de São Paulo passa por Santo André, o que permite chegar mais rápido ao
interior, ao litoral e aos principais aeroportos do Estado. Com a inauguração da extensão da
Linha 2 do Metrô ocorrida em 2010, o centro de Santo André está a 15 minutos da rede
metropolitana de Metrô.

Santo André não tem bairros sancionados por lei, o mapa utilizado pelos órgãos
públicos contempla 117 áreas censitárias que correspondem a 88 bairros na área urbana e 29
na área de mananciais. Ainda não existem informações sobre a história dos Bairros. No
município, 98% da água distribuída à população são tratados. Existem 32 reservatórios com
capacidade de abastecimento de 102.900 m3. Além de distribuir água com qualidade, o
município também coleta 96% do esgoto gerado.
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Figura 2: Região do Grande ABC Paulista.

Santo André possui uma excelente infraestrutura de saúde à população. Conta com
dois hospitais municipais (CHM e Hospital da Mulher), o Hospital Estadual Mário Covas, além
de 33 Unidades Básicas de Saúde e uma ampla rede de Pronto-Atendimentos.

A maior parte da população está na faixa dos 20 aos 40 anos. A População
Economicamente Ativa (PEA) da cidade é de 371.321 habitantes. Deste total, 193.991 estavam
formalmente empregados em 1º de janeiro de 2011, com uma renda média mensal de R$
1.720,00 (dezembro de 2010), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

A renda per capita anual verificada no município em 2008 foi de R$ 22.638,00, em
valores atualizados pelo IPCA do IBGE de dezembro de 2010, superior à nacional de R$
19.016,00. O município possui 60% de sua população em plena idade produtiva. São 406.887
habitantes com idade entre 20 e 59 anos.
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A qualidade de vida em santo André constitui um dos fatores mais destacados pela sua
população. Este fator tem impulsionado a expansão imobiliária no município em ritmo maior
que nas cidades vizinhas, inclusive a capital.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pela PNUD e composto por
indicadores da educação (IDH-E), longevidade (IDH-L) e renda (IDHR), é considerado alto:
0,835 em uma escala de 0 a 1. Com isso o município ocupa o 24º lugar no ranking dos 645
municípios paulistas.

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), calculado a partir de indicadores
de riqueza, escolaridade e longevidade, coloca a cidade em destaque no grupo I, caracterizado
por um elevado nível de riqueza, escolaridade e longevidade.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) têm como objetivo
promover o desenvolvimento econômico da cidade de Santo André de maneira sustentável.
Para atingir essa meta, a pasta vem adotando uma série de ações de fortalecimento das
empresas, incentivando a vinda de novos empreendimentos e gerando informações
socioeconômicas para balizar as decisões dos gestores públicos e privados.

Santo André possui uma economia madura, moderna e diversificada, abrigando um
importante polo produtivo industrial, comercial e de serviços.

Quanto a Educação e, em especial, o Ensino Superior foi iniciado na região logo após a
Revolução Industrial, quando muitas montadoras automobilísticas estavam em busca de mão
de obra especializada e a necessidade de formação de recursos humanos intensificou-se.

(...) os acontecimentos do campo da politica e da educação – com a
globalização dos mercados, produção flexível, o desemprego
estrutural, também chamado de desemprego tecnológico, a
necessidade de elevação da qualificação dos trabalhadores, a
centralidade do conhecimento e da educação – teriam como elemento
desencadeador as transformações técnico-científicas (LIBANEO et al,
2009, p. 59).
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De tal modo, nos anos 70 predominou um enfoque mecânico-tecnicista. Contudo, no
final dessa década, as limitações deste enfoque vão sendo denunciadas e a problemática
educacional passa a ser analisada a partir de determinantes históricos e político-sociais que
os condicionam. Essa mudança expressa o movimento da sociedade brasileira na tentativa de
superar o autoritarismo e a construção da redemocratização das relações sociais concretas.
Há uma mudança significativa na forma e no conteúdo ao se tratar a relação entre educação
e sociedade.

A década de 80, no contexto de transição de uma sociedade autoritária para uma
sociedade de base democrática, se apresenta como momento de luta e de afirmação dos
sujeitos históricos que disputam o espaço de hegemonia na concretização dos projetos
pedagógicos, embasados em uma perspectiva macro das relações sociais. Porém, na década
de 90 assistimos a um processo de despolitização da sociedade civil brasileira que visava a dar
ênfase à prática política que se circunscreve a uma perspectiva microssocial. Neste contexto,
no campo da formação de professores, nos colocamos em um amplo embate de políticas
governamentais, registrando-se o enfrentamento de projetos distintos de sociedade que
revelavam diferentes concepções de mundo, de homem, de professor, de pedagogo.

É justamente nesse período, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96)
propõe que a formação de professores ocorrerá em nível superior: em cursos de licenciatura,
de graduação plena, em Universidades e Institutos Superiores de Educação, inserindo, assim,
outro ator, ao lado das Universidades, no que se refere à formação de professores. Estamos
nos referindo à criação do Curso Normal Superior a ser ministrado pelos Institutos Superiores
de Educação.

Destacamos, assim, os referenciais que fundamentam nosso olhar sobre o Curso de
Ciências Contábeis. Concepções estas que norteiam o conceito de base comum nacional,
defendido pelo movimento nacional dos educadores em nosso país.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CURSO
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3.1 Concepção Do Curso
A área do Ensino de Ciências Contábeis tem sido objeto de uma ampla produção
teórica que busca estabelecer desde logo um diagnóstico de sua problemática e desafios
numa sociedade complexa, até propor novos paradigmas e de novos papéis sociais.
Partindo desta experiência acumulada pelo debate e pelas normas que se produziram
ao longo deste período, o curso de Ciências da Faculdade Estácio de Santo André sempre
buscou se adequar aos parâmetros tidos como passíveis de conferir qualidade a seu projeto
pedagógico. Assim, houve uma adesão a essas diretrizes, seja na estrutura curricular, nas
atividades de prática, no perfil de seu corpo docente e no apoio institucional ao curso de
Ciências Contábeis.
Para sua implantação, o curso busca se adequar aos parâmetros que buscavam conferir
maior qualidade ao mesmo. Assim, se perseguirá uma integração entre as atividades
curriculares típicas como a formação temática oferecida nas disciplinas, e também naquelas
inovadoras que possam trazer ao currículo elementos próprios.
Ao longo dos anos esta tem sido a lição mais preciosa: a despeito de haver diretrizes e
parâmetros curriculares tão bem definidas na área de conhecimento da educação em Ciências
Contábeis, o conceito de qualidade é socialmente construído, não havendo, por assim dizer,
“excelência” em abstrato, mas excelência de ensino ou de formação, é sempre uma
conjugação de elementos contextualizados, cultural, econômica, política e socialmente
inseridos.
Tomando como referência a proposta de Crawford (1994) temos, desde o inicio do
processo civilizatório até a atualidade, quatro grandes tipos de sociedade: a sociedade
primitiva; a sociedade agrícola; a sociedade industrial; e a sociedade do conhecimento.
Antunes (1994 p. 59) nos apresenta um quadro com a evolução do conhecimento
contábil, onde, para cada um dos tipos de sociedade sugerido por Crawford, foi caracterizado
o cenário mundial correspondente e os reflexos nas Ciências Contábeis, conforme o quadro
abaixo:

Tipo de

Cenário Mundial

Reflexos na Contabilidade

Sociedade

16

Sociedade

Pequenos grupos.

Nenhum. Apenas a contagem física dos bens.

primitiva

(Inventário periódico)

Sociedade

Economia baseada na agricultura;

Necessidade de controle mais apurado em

agrícola

Métodos de produção artesanal;

virtude das expedições marítimas;

Início das relações comerciais com

Investimentos contabilizados no início das

advento das descobertas marítimas;

expedições e resultado apurado após vendas

Formação de sociedades

das mercadorias para atender às

mercantilistas na forma de

necessidades dos sócios e do Estado, para

Comanditas.

controle dos impostos

Sociedade

Economia baseada no capital e no

Sistemas de Informações Contábeis; Sistemas

industrial

trabalho; mecanização do trabalho e

de Informações Gerenciais; Divulgação de

produção em série; formação de

relatórios para atender aos acionistas,

grandes empresas de cunho industrial

Gerentes e governos; auditoria externa;

e na prestação de serviços;

identificação dos custos da produção;

obrigatoriedade de pagamento de

reconhecimento sistemático da depreciação;

impostos para pessoas físicas e

Organização formal de institutos e órgãos

jurídicas;

contábeis; Realização do orçamento
governamental e formas de controle e
divulgação; mensuração de custos, produtos
e performance gerencial. Primeiro trabalho
sistemático abordando o goodwill.

Sociedade do

Economia globalizada recurso do

Harmonização das normas internacionais de

Conhecimento

conhecimento; informatização da

Contabilidade; Utilização de informações

produção e do trabalho; difusão de

contábeis nas decisões estratégicas; Novas

tecnologias de informação e das

formas de mensuração do valor da empresa.

telecomunicações.
Fonte: Capital Intelectual, Maria Tereza Pompa Antunes, RJ, Atlas, 2000

Com base no exposto, a integração mundial dos mercados e dos sistemas produtivos,
o consequente acirramento da competição, em conjunto com os avanços tecnológicos e a
maturação de modelos de gestão mais complexos, houve uma profunda transformação no
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perfil profissional do Contador, quando as instituições passaram a demandar novas
habilidades e competências, bem como uma postura pró-ativa ao suprimento oportuno,
fidedigno e tempestivo de dados, capazes de gerar informações úteis à sustentação do
processo decisório. Em acordo com as necessidades do mercado de hoje, a Faculdade Estácio
de Santo André propõe, no seu curso, o desenvolvimento de competências profissionais e
complementares que habilitem seus egressos ao pleno engajamento com as demandas do
mercado de trabalho.

3.2

Gestão Acadêmico-Administrativa Do Curso
Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão institucional

democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o Curso de
Graduação em Ciências Contábeis se propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com
a participação dos diferentes membros da comunidade universitária.
A gestão acadêmica do Curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão
institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do Curso de Graduação em
Ciências Contábeis, garantindo o mesmo padrão de qualidade para o ensino oferecido nos
diferentes campi, mediante algumas estratégias básicas:
- Reuniões frequentes do Colegiado, visando integração entre Corpo Docente e
Discente (contemplando a representação equitativa entre os campi);
- Organização de exposições, mostras, seminários, palestras e visitas externas com
ampla divulgação e participação do alunado e do Corpo Docente;
- Fomento à comunicação frequente e transparente entre Corpo Docente e
Coordenação, entre Coordenação e Corpo Discente e entre Corpo Docente e Corpo Discente.
Para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos regulatórios do
INEP/MEC (2008) foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE) incorporando-se à gestão
acadêmico-administrativa do curso.
O NDE é composto por professores mestres e doutores em regime de trabalho de
dedicação integral ou parcial ao curso, e têm como missão criar, implantar e consolidar o
Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde pela concepção e diretrizes norteadoras do curso,
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais.
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O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas
atividades acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: atividades acadêmicas
complementares, atividades de extensão, trabalho de conclusão de curso etc., bem como é
responsável pela elaboração e implantação do projeto pedagógico do curso. Ou seja, este
núcleo tem como compromisso básico norteador de suas ações a articulação entre as
atividades de ensino e de extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca
constante da qualidade acadêmica.
Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a
agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão
do curso e articulada às políticas da instituição.
Abaixo, descrevemos as atribuições de cada um destes cargos:
- Coordenação de Curso:
Breve descritivo da função
Responsável pela determinação e cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso
com vistas a atender às recomendações do MEC, em consonância com o PDI e com o PPI,
assegurando a qualidade do ensino por meio do acompanhamento da qualificação e
desempenho do corpo docente e da adequação da infraestrutura necessária ao
funcionamento do curso.

Principais Atribuições
• Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, em
cada período letivo.
• Elaborar, atualizar, implementar e acompanhar, junto ao NDE, o projeto pedagógico
do curso, buscando a otimização entre as políticas educacionais e diretrizes curriculares
nacionais estabelecidas pelo MEC e as necessidades do mercado de trabalho, antecipando, se
for o caso, prováveis tendências.
• Receber e acompanhar a Comissão do MEC nas visitas de reconhecimento, sob a
coordenação técnica da Diretoria de Assuntos Educacionais – DAE, e se responsabilizar pelas
informações necessárias solicitadas na ocasião.
• Planejar, coordenar e acompanhar a organização didático-pedagógica do curso,
visando assegurar, com qualidade, as condições de ensino e aprendizagem dos alunos.
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• Implementar e acompanhar o processo para a realização do ENADE, tendo em vista
a análise dos resultados obtidos anteriormente, no sentido de melhorar a qualidade e a
performance dos alunos.
• Controlar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos, baseados na
experiência profissional sólida, na excelência da formação acadêmica e na competência
didático-pedagógica, seguindo rigorosamente, não só os procedimentos estabelecidos pela
Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ para o Recrutamento e Seleção de Docentes, como
também, as orientações dos padrões mínimos de qualidade sugeridos pelo MEC.
• Definir a formação das bancas examinadoras e acompanhar o processo de seleção
dos docentes.
• Validar a indicação dos docentes feita pelas Gerências Acadêmicas dos campi.
• Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes.
• Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao
funcionamento dos cursos nos campi, em conjunto com a Direção do campus.
• Avaliar e solicitar a atualização, sempre que necessário, da bibliografia existente nas
Bibliotecas.
• Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades acadêmicas
complementares.
• Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o compartilhamento
de ações e recursos da Instituição com vistas a estabelecer a transdisciplinaridade.
• Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em conjunto
com a Direção do campus e NDE.
• Promover e participar de reuniões de professores para aprimoramento da qualidade
do curso.
• Organizar todo o processo de provas unificadas do curso, quando for o caso.
• Coordenar a organização e participar de palestras diversas durante o semestre letivo,
como, por exemplo, Aulas Magnas, Aulas Inaugurais, entre outras atividades.
• Desenvolver conteúdo e manter atualizado o site do curso.
• Orientar a divulgação das informações referentes ao curso para todas as áreas
envolvidas na atividade.
• Promover a integração e firmar convênios com outras instituições, associações de
classe e/ou empresas do ramo da comunicação, com o objetivo de agregar valor ao curso.
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• Coordenar e se responsabilizar pela análise dos processos de isenção de disciplinas,
nos casos de Transferências Internas – TI -, Transferências Externas – TE -, processos de
reabertura de matrícula e Matrícula sem Vestibular – MSV.
• Acompanhar os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações externas, em especial
no Enade, além de desempenho em festivais e prêmios universitários, apresentação de
trabalhos científicos em congressos, entre outros.
• Determinar as políticas de monitoria para o curso.
Atividades dos Coordenadores de Curso com o corpo docente
• Orientar os professores quanto aos objetivos do curso, projeto pedagógico, novas
metodologias de ensino e, sobretudo, quanto ao papel e desempenho do docente na
disciplina, no curso e na Instituição, propondo medidas para melhoria da qualidade do curso.
• Discutir, a partir do resultado semestral da Avaliação Interna Institucional (CPA) e
estabelecida como nota de corte 3,5 (três e meio), os pontos fracos de cada docente, suas
potencialidades e indicar caminhos didáticos-pedagógicos para a melhoria da performance do
docente.
• Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão alocados e
garantir o cumprimento do plano de ensino.
• Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica.
• Incentivar e coordenar os Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica.
Atividades dos Coordenadores de Curso com o corpo discente
• Acompanhar as possíveis dificuldades no processo ensino-aprendizado, orientando
o discente quais mecanismos a Instituição dispõe para auxiliá-lo.
• Acompanhar a matrícula dos alunos, orientando-os sobre a montagem da dos
horários.
• Estimular a participação dos alunos nos programas de monitoria, iniciação científica
e pesquisa.
• Incentivar a participação em eventos, congressos, concursos universitários etc.
• Fazer a mediação na relação professor-aluno em situações de conflito.
• Estimular os egressos do curso a atualizarem seus dados na página da internet de
egressos a Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ.
E demais atividades cotidianas que envolvam o discente.
- Núcleo Docente Estruturante - NDE:
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• Responder diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto
Pedagógico, participando das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), Projetos de
extensão, entre outros.
- Coordenação de AAC – Atividades Acadêmicas Complementares:
• Planejar, organizar e implementar as atividades acadêmicas complementares que
darão suporte ao processo de formação do discente.
Atividades acadêmicas complementares que devem ser desenvolvidas: visitas técnicas,
palestras, oficinas, cursos de extensão, atividades de extensão com a comunidade, mostras,
exposições, fóruns, Semana de Comunicação, Aulas Magnas etc.
- Coordenação de Iniciação Científica:
• Estimular junto ao alunado a participação nos projetos de iniciação científica.
• Formar bancas de seleção de projetos que serão desenvolvidos.
• Acompanhar os relatórios de iniciação científica que devem ser encaminhados
semestralmente pelos docentes.
- Corpo Docente:
• Compete ao corpo docente participar da elaboração do PPC junto ao NDE.
• Participar das reuniões para discussão de assuntos diversos.
• Desenvolver atividades fora de classe, no caso dos docentes em regime de tempo
integral ou parcial, de acordo com as orientações do coordenador do curso.

3.3

Missão Do Curso
O curso de Ciências Contábeis tem como missão formar profissionais hábeis e

competentes, com uma visão holística, sistêmica e empreendedora, compreendendo a
realidade das organizações na promoção do desenvolvimento econômico e social, bem como
o seu papel como agente de mudanças, respeitando as leis, as instituições e os seres humanos,
fundamentando-se na conduta ética e responsabilidade social.

3.4

Pressupostos E Princípios Pedagógicos
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A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história da Faculdade
ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ e pode ser expressa nos pressupostos filosóficos,
psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam sua prática pedagógica.
O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócioeconômico-cultural-político e histórico. Tem então uma dimensão ativa, criadora e
renovadora. Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. A
Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ entende que o conhecimento é o produto desta
interação social e compreende que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da
sua produção e preservação, colocando-as a serviço da sociedade.
Dessa forma, a Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ compreende a necessidade de
promover a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história,
priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização.
Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um
processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a
influência da cultura e das relações sociais, a Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ considera
o aluno como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico
comprometido com o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as
dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização
dos saberes.
Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos cursos,
os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser“,
encaminhados pela Unesco.
Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas
processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de
ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem
metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas.
Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os
conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de
partida do trabalho pedagógico.
Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas,
vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do
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espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade regional
e local.
O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do
conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado.
Assim, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um
processo que se limita à transmissão de conteúdo; como uma prática voltada para a
construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional
de um determinado campo do conhecimento.
O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades
cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. Ensinar é um
processo, intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de competências e
habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor com
a do aluno.
A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e
emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O ensino,
assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a
aprendizagem de alunos determinados, com características socioculturais específicas.
A política da Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ para o ensino de Graduação
Tecnológica está orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da
origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação generalista, voltada para a
aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do cotidiano.
Nos cursos Superiores de Tecnologia, Ensino, Pesquisa e Extensão estão articulados,
integrando as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo
com a sociedade.

3.5

Objetivos Gerais E Específicos
O Curso deverá oferecer ao discente sólido embasamento para o desenvolvimento de

competências técnico-profissionais reflexivas e críticas, habilidades analíticas, perceptivas e
projetivas para planejamento, implantação e manutenção de sistemas de controle de
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informações sobre o patrimônio, suas mutações e dos resultados das entidades, bem como a
adequada evidenciação das informações geradas por estes sistemas.
É também relevante destacar as seguintes dimensões: Compreensão das questões
científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos
diferentes modelos de organização e plena utilização de inovações tecnológicas, revelando
capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento da
tecnologia da informação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Curso tem como objetivos específicos:
• Fazer o registro e controle do patrimônio, suas mutações e os resultados das
entidades;
• Ter compreensão técnico-científica, analítica e quantitativa da Contabilidade, suas
relações econômicas, sociais e financeiras;
• Planejar, implantar e manter os sistemas contábeis /gerenciais;
• Efetivar a evidenciação adequada de informações contábeis /gerenciais;
• Exercer o controle, análise e projeção de custos de atividades, produtos e serviços;
• Proceder a Auditoria e Perícia em organizações, atividades e processos;
• Ter capacidade para efetuar arbitragens;
• Subsidiar e agregar valor ao processo decisório e a excelência das organizações;
• Cumprir as diretrizes e normas institucionais e legais;
• Agir com base na técnica, no senso autocrítico, na ética e com responsabilidade
social;
• Agregar valor às equipes de trabalho multifuncionais;
• Interpretar, criticar, sintetizar e expressar com lógica, bom senso e propriedade
conceitual.
3.6

Perfil Do Egresso
O Curso Superior em Ciências Contábeis está constituído para proporcionar ao egresso

uma formação que o capacite à análise crítica dos processos logísticos, para que possa tomar
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decisões em Ciências Contábeis nos ciclos de atividades de suprimento, produção e
distribuição;
Portanto, o egresso do curso estará capacitado a ser um profissional com a
compreensão de que a Ciências Contábeis é parte integrante da estratégia corporativa,
adquirindo conhecimentos para atuar na área, tendo em vista aspectos de racionalização
contínua dos processos logísticos e na identificação de oportunidades de negócios, aumento
da produtividade e consequentemente redução de custos. Deverá atuar com capacidade de
reflexão, análise e síntese dos processos logísticos, por meio do entendimento global da
cadeia de valor. Poderá ainda ter habilidade para criar a estrutura necessária de métodos,
procedimentos e técnicas, que resultem em valores para clientes, fornecedores, acionistas,
parceiros estratégicos e comunidade, desenvolvendo atitudes que privilegiem a visão
estratégica para o gerenciamento de negócios, tanto em nível nacional quanto mundial.
O egresso, ainda, poderá assessorar as organizações, na área de abrangência da
Ciências Contábeis, para a tomada de decisão nos níveis estratégicos e táticos bem como
conduzir a empresa na sua inserção nos diversos tipos de cadeias produtivas. Atuar no
inventário de estoques, sistemas de abastecimento, programação e monitoramento do fluxo
de pedidos.

3.7

Competências E Habilidades Gerais E Específicas
O curso de Ciências Contábeis da IES prepara o egresso para as seguintes funções:

a) Contador: Exercendo a Contabilidade Financeira (ou Contabilidade Geral, ou
Contabilidade Fiscal, ou Contabilidade Societária, a Contabilidade de Custos, a Contabilidade
Gerencial e Estratégica). A Contabilidade Financeira ou Geral quando aplicada às atividades
específicas, assume uma nova característica considerando-se as peculiaridades do ramo de
atividade respectivo. Algumas dessas atividades precisam ser abordadas no curso,
considerando, principalmente, as demandas regionais. Assim destacam-se a Contabilidade
Pública, a Contabilidade Rural, a Contabilidade Bancária, a Contabilidade Hospitalar, a
Contabilidade Industrial, a Contabilidade Comercial, a Contabilidade de Seguros e a
Contabilidade de Entidades sem Fins Lucrativos.
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b) Auditoria: Que está dividida em duas áreas distintas, a saber:
• Auditoria Interna (com vínculo empregatício);
• Auditoria Independente ou Externa (profissional autônomo ou empresa de
Auditoria). A Auditoria Interna pode estar voltada exclusivamente para
Controles Internos, Auditoria de Sistemas e de Gestão. O recém formado em Ciências
Contábeis, com o registro no Conselho Regional de Contabilidade, já está habilitado
para o exercício da Auditoria Independente ou Externa.

c) Perícia Contábil: As perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais, assim como
Auditorias e outras atribuições são privativas dos profissionais contábeis (Resolução CFC n
560/83 – Art. 3). Pode-se destacar como trabalho de Perícia Contábil, a apuração de haveres
e avaliação de direitos e obrigações do acervo patrimonial de quaisquer entidades, em vista
de liquidação, fusão, cisão, expropriação no interesse público, transformação ou incorporação
dessas entidades, bem como em razão de entrada, retirada, exclusão ou falecimento de
sócios, etc.

d) Análise Financeira: O curso de Ciências Contábeis da IES propõe capacitar o egresso
para fazer análise econômico-financeira das entidades, em função dos seguintes aspectos:
• Análise de crédito: analista externo de entidades para fins de concessão de
crédito do ponto de vista da Instituição Financeira e Vendas a Prazo;
• Análise de desempenho: Analista interno que avalia indicadores de
desempenho das entidades;
• Análise de investimentos: Analista externo que tem por objetivo, avaliar
entidades para fins de investimento a nível de mercado de capitais, novos negócios,
fusões etc.;
e)

Consultoria:

A

Consultoria

Contábil

permite

às

entidades

buscarem

esporadicamente especialistas em determinadas áreas a um custo menor que a manutenção
de um funcionário permanente;

f) Empresário da Contabilidade: O egresso estará em condições de conduzir escritório
de Prestação de Serviços Contábeis;
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g) Outras áreas: Investigador de Fraudes Contábeis, Pesquisador Contábil, Professor,
Conselheiro, Controller, Auditor Fiscal do Governo, etc.

4. GESTÃO DO CURSO

4.1.

Gestão Acadêmica

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão institucional
democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o curso Ciências
Contábeis se propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos
diferentes membros da comunidade universitária.

A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão
institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do Curso, garantindo o
mesmo padrão de qualidade para o ensino oferecido.
Para atender aos dispositivos presentes no curso foi criado o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) incorporando-se à gestão acadêmica administrativa.

Este núcleo tem como missão criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso.
Ele responde pela concepção e diretrizes norteadoras do curso em consonância com as
Diretrizes Curriculares Nacionais.

O compromisso básico norteador de suas ações a articulação para as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca constante da
qualidade acadêmica, bem como zelar pela integração curricular interdisciplinar.

O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas atividades
acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: estágio supervisionado, atividades
de iniciação científica e pesquisa, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso,
zelando assim, pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino
constantes no currículo. O NDE é composto por professores mestres e doutores que têm uma
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dedicação integral ou parcial ao curso, as atribuições do NDE não devem ser confundidas com
as do colegiado do Curso.
O Colegiado do Curso além de pensar as questões acadêmicas do curso, também tem um
papel administrativo, resolvendo questões que vão desde a definição das necessidades de
professores para atenderem as disciplinas passando pela administração de problemas com
docentes ou discentes. Tem função deliberativa e conforme Regimento Interno da IES é
formado pelo conjunto de professores mais um representante discente.
Nessa perspectiva e em coerência com o organograma da FACULDADE ESTACIO SANTO
ANDRÉ, o curso apresenta o seguinte organograma:
COORDENADOR DE
CURSO

NDE

COLEGIADO DO
CURSO

DOCENTES

ALUNOS

Figura 4: Organograma acadêmico-administrativo.

4.2.

Coordenador De Curso

Responsável pela determinação e cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso com vistas
a atender às diretrizes do MEC, assegurando a qualidade do ensino por meio do
acompanhamento da qualificação e desempenho do corpo docente e da adequação da
infraestrutura necessária. Atua como suporte às Unidades, esclarecendo dúvidas,
determinando procedimentos e controlando a execução das diretrizes estabelecidas.
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4.2.1. Atribuições na Administração Acadêmica:
•

Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do curso,
em cada período letivo;

•

Elaborar, atualizar e implementar o projeto pedagógico do curso, buscando a
otimização entre as políticas educacionais e diretrizes curriculares
estabelecidas pelo MEC e as necessidades do mercado de trabalho da área em
que atuam;

•

Receber, acompanhar e se responsabilizar pela Comissão do MEC nas visitas de
reconhecimento;

•

Planejar, acompanhar e coordenar a organização didático-pedagógica do
curso, visando assegurar, com qualidade, as condições de ensino e
aprendizagem dos alunos;

•

Acompanhar os alunos durante a realização do ENADE;

•

Determinar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos,
baseados na experiência profissional sólida, na excelência da formação
acadêmica e na competência didático-pedagógica, seguindo rigorosamente os
procedimentos estabelecidos pela FACULDADE ESTACIO DE SANTO ANDRÉ
para o Recrutamento e Seleção de Docentes;

•

Definir e acompanhar o processo de seleção dos docentes;

•

Validar a indicação dos docentes feita pela Direção Acadêmica da IES;

•

Receber, analisar e encaminhar currículos aprovados de candidatos à docência,
quando solicitado;

•

Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes.

•

Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao
funcionamento do curso no campus, em conjunto com a Direção da IES;

•

Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades acadêmicas
complementares;

•

Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o
compartilhamento de ações e recursos da Instituição com vistas à
racionalização e otimização dos mesmos;
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•

Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em
conjunto com a Direção da IES;

•

Promover e participar de reuniões do colegiado do curso para aprimoramento
do mesmo;

•

Organizar todo o processo de provas unificadas do curso, quando for o caso;

•

Organizar e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, Aulas
Magnas e Aulas Inaugurais;

•

Desenvolver e manter atualizada a página do curso;

•

Responsabilizar-se pela divulgação das informações referentes ao curso a todas
as áreas envolvidas;

•

Fazer integração e convênios com outras instituições e empresas com o
objetivo de agregar valor ao curso.

4.2.2. Atribuições na interação com os docentes
•

Orientar os professores do curso quanto aos objetivos deste, ao papel e
desempenho do docente na disciplina, no curso e na Instituição, propondo
medidas para melhoria da qualidade do curso;

•

Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão alocados e
garantir o cumprimento do programa;

•

Supervisionar o cumprimento do programa por parte do professor;

•

Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica destes;

•

Atualizar, com os professores do curso, a bibliografia das disciplinas.

4.2.3. Atribuições na interação com os discentes
•

Coordenar e se responsabilizar pela análise dos processos de isenção de
disciplinas, nos casos de Transferências Internas (TI), Transferências Externas (TE),
mudanças de currículo ou de curso e matrículas sem vestibular (MSV);

•

Acompanhar os resultados obtidos pelos alunos em exames, congressos e
concursos externos, quando for o caso;

•

Acompanhar o desenvolvimento profissional dos egressos do curso;
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•

Acompanhar, com o gerente acadêmico, o processo de aproveitamento de
estudos dos alunos, gerando orientações e isenções pertinentes com base no
plano de equivalências de disciplinas estabelecidas;

•

Incentivar e coordenar os Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica.

A estrutura acadêmico-administrativa do curso favorece a agilidade e organicidade dos
processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas
mais amplas de gestão propostas pela FACULDADE ESTACIO DE SANTO ANDRÉ.
5. CORPO DOCENTE
5.1.

Composição

O Corpo Docente do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Estácio de Santo André é
composto por docentes com titulação stricto sensu e docentes pós-graduados especialistas
que atuam em regime de trabalho de Tempo Parcial, Tempo Integral e Horista.

5.2.

ANTONIO ALBERTO TRINDADE

DOUTORADO

ANTONIO CARLOS PINTO

ESPECIALISTA

DELCO ZAIA JUNIOR

ESPECIALIZAÇÃO

EDNILSON ALVES DEO

MESTRADO

JUAREZ LIRA DE SOUSA

ESPECIALIZAÇÃO

JULIO CESAR DA SILVA

MESTRADO

MARCOS ORLANDO BARBEZANI

ESPECIALIZAÇÃO

MARIA DO CARMO P. SERVIDONI

MESTRADO

WILSON SERGIO BIAZZOTTO

ESPECIALISTA

Critérios De Seleção

O candidato ao Corpo Docente do Curso de Ciências Contábeis é admitido a partir da
comprovação formal da formação e o encaixe no perfil desejado às disciplinas para as quais
se fazem necessárias as contratações de novos docentes.
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É dada preferência aos titulados com aderência na formação, entretanto a experiência, o
dinamismo, o conhecimento articulado, a capacidade de comunicação, o desembaraço, a
apresentação e o bom senso são atributos que tem tido grande peso no processo de seleção
de docentes para o curso. Em geral, os docentes da Faculdade Estácio de Santo André indicam
outros docentes, que entram em contato com os Coordenadores, fazem uma entrevista
preliminar, deixando seu currículo vitae.

Quando há necessidade de contratar, os coordenadores já dispõem de um cadastro de
currículos, cujos docentes já foram parcialmente entrevistados, são pré-selecionados alguns,
dentro dos critérios mencionados, que são chamados a uma nova entrevista. Os efetivamente
selecionados são encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos para formalização
do contrato de prestação e efetivação no cargo. Após a formalização, são apresentados ao
docente os procedimentos, normas e conduta inerentes ao processo de ensino na Instituição
e no Curso.

5.3.

Titulação/Aderência

O processo de Seleção observa rigidamente a associação entre titulação e experiência
prática, em exercício profissional nas organizações, como critério básico para a contratação
dos docentes, bem como, a continuidade desses critérios para absorção de novas disciplinas
pelos mesmos, tendo por base a concentração e aderência dentro dos limites das áreas de
competência articuladas.

5.4.

Capacitação

Ao longo da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino-aprendizagem e,
como consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, do mesmo modo que nos
outros âmbitos do conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para compreensão
e aceitação da extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez mais,
uma reflexão sobre a realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às
mudanças que ocorrem na sociedade, bem como na célere mudança nos meios de produção
técnico-científicas, a formação do professor não tem sido capaz de acompanhar este processo,
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dificultando a transposição para o ambiente da sala de aula das inovações próprias da
modernidade.

Para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas educacionais e,
em especial, no ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. Espera-se dele,
fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de
aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos perfis profissionais estabelecidos
pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que sua tarefa está adstrita à
mera transmissão de informações, bastando, então, o conhecimento de um conteúdo
específico e de certos procedimentos de ensino.
O desafio que a Instituição enfrenta é o de criar unidade e organicidade em que a
mudança de atitude seja amplamente reconhecida e apropriada pelo seu corpo docente e
passe a integrar sua prática pedagógica, garantindo, consequentemente, a identidade do
professor da Faculdade Estácio de Santo André.
Tal fato torna urgente que se criem mecanismos capazes de permitir a integração e o
desenvolvimento desses profissionais de modo a assegurar uma postura que reflita a
convicção na educabilidade, o respeito ao outro, o conhecimento das próprias
representações, a abertura à colaboração e o engajamento profissional.
A Estácio possui algumas políticas de capacitação e desenvolvimento para docentes que se
encontram

disponíveis

no

site

da

Universidade

Corporativa

–

Educare

(http://educare.estacio.br/) , que possui três Escolas:

a) Escola de Gestão e Liderança: destinada ao aprimoramento das lideranças propondo
ações educacionais voltadas à gestão organizacional em diversos seguimentos, que é
dividida em: a) programa de educação executiva; b) Desenvolvimento de lideranças; c)
Pós-graduação em Gestão de Negócios; d) Programa Coordenador Gestor; e)
EfiCiências para líderes de Operação (ELO); f) Programa de aprimoramento de
supervisores e secretários e g) Primeira Gestão;
b) Escola de Docência: destinada aos professores e tem como proposta o
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas adequadas ao ensino superior. Essa escola
possui os seguintes programas: a) PIQ – Programa de Incentivo a Qualificação Docente;
b) Programa de Certificação e c) PIQ – Fórum;
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c) Escola Funcional: destinada aos colaboradores que exercem funções administrativas.
Promove ações educacionais de desenvolvimento e aprimoramento profissional
organizadas em matrizes de cpacitação específicas por função, a saber: a) Qualificação
no atendimento em IES; b) Seis Sigma e c) Trainee.

O PIQ - Programa de Incentivo à Qualificação Docente, desenvolvido com essa finalidade,
congrega diferentes ações dentre as quais destacamos aquelas voltadas para o
aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para a
titulação acadêmica.

De acordo com o calendário semestral da Educare o docente poderá selecionar dentro do
portifolio de cursos aquele de seu interesse e a cada curso que o docente participa ele recebe
certificado, com as informações pertinentes ao curso, conforme modelo abaixo:

Abaixo segue a relação dos cursos disponíveis no Ambiente Virtual do docente para que de
acordo com o cronograma anual possa selecionar os cursos de seu interesse.

O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira, voltada ao
reconhecimento e incentivo à produção científica, é o Concurso Nacional Interno de Produção
Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. A segunda
é a concessão de bolsas para cursos de pós-graduação stricto sensu, de programas internos e
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externos, com o objetivo de estimular a titulação do professor para atender as necessidades
das áreas de conhecimento: Ciênciass Jurídicas, Comunicação e Artes, Educação e
Licenciaturas, Tecnologias da Informação, Saúde, Engenharias, e Gestão.
Numa perspectiva de complementaridade integram-se, também, ao PIQ o Fórum Nacional de
Docentes e Encontro Nacional de Coordenadores. É um evento anual que congrega
representantes de todas as unidades e de todos os cursos em torno de um tema, realizado
nos últimos anos na cidade do Rio de Janeiro, especificamente Barra em um hotel de eventos.
Nele são realizadas palestras com profissionais de renome, grupos de trabalhos, além de ações
de reconhecimento como a apresentação de melhores práticas e entrega dos prêmios aos
vencedores dos concursos realizados.

Os critérios de seleção docente para participação do Fórum Anual são: a) tempo de casa; b)
avaliação institucional realizado pela CPA; c) desenvolvimento de projetos e ou pesquisa; e d)
disponibilidade para participar integralmente de todos os dias do evento.

O PIQ Remuneração criado para os docentes tem como premissa a meritocracia, e uma
metodologia que utiliza avaliações comparativas e individuais, a partir de critérios de fácil
compreensão e de simples medição. Proporciona pagamentos em ciclos anuais, de acordo
com os resultados de cada unidade gerando oportunidades iguais e reconhecimentos
diferenciados.

A Remuneração Varável Docente – R.V. possui três etapas para contemplar os docentes:

Etapa 01: a) Alcance mínimo do Ebitida – 80%;

Etapa 02: a) Avaliação Institucional – CPA (Avaliação do aluno) = 40%; b) Avaliação do
coordenador do curso = 25%; c) Avaliação do Diretor Acadêmico / da IES = 20%; d) Resultado
da Rotina Operacional Docente – ROD = 15%;

Etapa 03: a) Desempenho da IES = Captação de alunos + Renovação – Evasão;
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Após a apuração dos resultados em cada etapa são selecionados 25% dos professores que
alcançaram a maior pontuação para pagamento da Remuneração Variável sempre no mês de
Abril do ano subsequente ao resultado apurado.

6. METODOLOGIA E TÉCNICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS
6.1.

Prática como Componente Curricular

Todas as disciplinas do Curso de Ciências Contábeis possuem instrumentos didáticospedagógicos apropriados e adequados, que podem ser aplicados na atividade docente. Tais
instrumentos constituem-se no Plano de Ensino (PE) e no Plano de Aula (PA) e fazem parte do
cotidiano acadêmico do docente e do discente. Para o professor, o plano de ensino constituise na articulação da disciplina que leciona com o projeto pedagógico do curso e o plano de
aula num guia das suas atividades acadêmicas ao longo curso. Para o estudante, os planos de
ensino proporcionam a visão de conjunto do aprendizado da disciplina a ser construído
durante o período letivo e os planos de aula especificam o passo a passo da construção desse
conhecimento e sua articulação com sua atuação profissional.
O planejamento e o conhecimento prévio do que será desenvolvido nas aulas e da
metodologia de ensino-aprendizagem utilizada poderá contribuir para aulas interativas,
criativas, inovadoras, motivando o discente a participar das aulas.
Os planos de ensino e de aula são construídos e revisados pelos professores
especialistas nas áreas de conhecimento, analisados e discutidos pelo Núcleo Docente
Estruturante do curso. Os planos integram métodos e técnicas de aprendizagem que
objetivam o desenvolvimento cognitivo do estudante, priorizando e enfatizando o raciocínio
lógico e analítico, a capacidade de expressão escrita e oral, a autonomia, entre outros aspectos
relevantes no processo de aprendizagem. Como exemplos podem ser citados: aula expositiva,
com uso de recursos audiovisuais (vídeos, apresentações, filmes etc); seminário ou palestra,
focando estado da arte ou experiência profissional; aula prática em laboratório; trabalho
individual, através da busca de informação; trabalho em grupo para desenvolvimento da
aprendizagem cooperativa; participação em projetos acadêmicos de aplicabilidade real, com
vistas à preparação para o mercado.
No primeiro Plano de Aula de cada disciplina o aluno tem a oportunidade de entender
a contextualização e a articulação desta na sua formação profissional e ver a apresentação da
disciplina e como os conceitos da mesma estão relacionados entre si, com o recurso visual do
mapa conceitual da disciplina.

37

Mapa conceitual da disciplina: Educação
Ambiental

Outro aspecto positivo do plano de aula é a sensação de progresso que o aluno terá na
medida em que o semestre avança, pois terá a compreensão do conceito aprendido e porque
está sendo estudado naquele momento da matriz curricular. Isso também aumenta a
compreensão do aluno sobre sua formação e sua responsabilidade com o conjunto de práticas
extraclasse que apoiam a sedimentação do aprendizado.
A compreensão da proposta de aprendizado leva o aluno a uma visão mais ampliada
do conhecimento a ser construído no curso e em cada disciplina, podendo compreender a
importância de estudar o conteúdo de cada disciplina e de que forma este contribui para
desenvolver competências e habilidades para sua formação profissional.
Uma inovação utilizada no Curso de Ciências Contábeis são Atividades Estruturadas
(AE), embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, implicam
a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção
destas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o
processo de autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na
aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os
interesses e necessidades do aluno.
O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado
de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos
são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação
dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por
competências o conhecimento é trabalhado de forma inter transdisciplinar, contextualizado,
privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto

38

de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com
pertinência e eficácia uma série de situações (PERRENOUD, 2001). Para tanto, as atividades
devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de
pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias,
associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que incitem os
alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores.
As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN,
2001), propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos
aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, de
acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma visão pluralista,
tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com
a finalidade de produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a
apropriação de conceitos, quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à
medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática.
(ROEGIERS; DE KETELE, 2004)
O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim,
a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento por
meio da participação ativa neste processo. (DAVINI, 1999)
Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para
contemplar uma prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica? [...]
Não se trata de negar a pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de retomá-las
com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do conhecimento em
um novo paradigma. (BEHRENS, 2006)
Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo
contrário, além de serem imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se
aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado.
Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo,
reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O
fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio
conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo,
com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação
gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de
aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e consequências,
identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e
técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc.
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Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma
mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o
planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e
do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a
diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes
modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.
Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas sempre
no mesmo sentido, de acordo com Davini (1999),
Prática/Realidade-Reflexão-Teoria-Seleção de Princípios e
Métodos para Ação Futura - Nova Prática/Transformação da Realidade.
Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades
estruturadas, alguns passos devem ser trilhados:
•

Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;

•

Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o
desenvolvimento de tais conjuntos de conteúdo/competências;

•

Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdo, a partir da organização anterior;

•

Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como
estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de
aprendizado;

•

Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades
estruturadas supervisionadas. Obs: As atividades poderão ser interdisciplinares, ou
seja, uma mesma atividade poderá atender várias disciplinas;

•

Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano
social do aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de
conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que contemplem atividades
estruturadas, e que reverterão em ação.

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas aquelas
em que o professor é o principal ator, quando faz demonstrações, resumos, sínteses etc; as
que estão descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a que se referem; as que não
têm caráter significativo.
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As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da disciplina,
enquanto as atividades complementares referem-se ao curso como um todo e à formação
geral do aluno.
O Curso de Ciências Contábeis usa como atividades estruturadas: os estudos de casos, o
desenvolvimento de projetos, a busca de informações sobre temas específicos, entre outras.
As atividades estruturadas são definidas no processo de construção dos planos de aulas e
também discutidas pelo Núcleo Docente Estruturante, com atualização periódica.

Tecnologias de informação e comunicação - TICs - no processo ensino aprendizagem
Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no contexto
relacionados ao processo ensino-aprendizagem, existem vários recursos didáticos capazes de
tornar realidade o projeto pedagógico do curso de Sistemas de Informação. Assim, podemos
destacar algumas TICs, como por exemplo, o Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), de
caráter administrativo, no qual o aluno tem acesso aos seus processos acadêmicos, ao
atendimento virtual, à consulta de notas, datas de prova, requerimentos, além de outras
opções.

Também há alguns aspectos relacionados diretamente à gestão acadêmico-administrativa do
curso que são disponibilizados para o aluno, facilitando assim a obtenção de informações
sobre a progressão na(s) disciplina(s) oferecidas no curso. Nesse caso, o aluno pode visualizar
claramente as disciplinas já cursadas e as em andamento, bem como tempo de acesso, tempo
de permanência por tópico de conteúdo etc.
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Convém destacar dentro deste mesmo contexto, o Sistema Webaula onde além do ambiente
da sala de aula, são apresentadas ferramentas pedagógicas da estrutura curricular, como, por
exemplo, planos de ensino, planos de aula, atividades estruturadas, exercícios de reforço de
aprendizagem, mapas conceituais.

Por meio deste Sistema é possível criar um chat através de fórum, onde o aluno pode interagir
com o professor, para tirar dúvidas, e com seus colegas para discutir assuntos pertinentes à
aula, tornando-se uma ferramenta valiosa para a aprendizagem ser efetivada.
Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca tradicional,
há a Biblioteca Virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do conhecimento, além das
de domínio público. Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade de acesso a textos
científicos, de pesquisa on-line, de complementar leitura de textos impressos, possibilitando,
inclusive, anotações e postagem de comentários críticos.
No ambiente da sala de aula, alunos e professor também interagem utilizando objetos de
aprendizagem e recursos de multimídia. É importante ressaltar que as TICs constituem na
verdade, um complemento representativo do Sistema de Informações para o cumprimento
do Projeto Pedagógico do Curso, contribuindo, assim, para favorecer nos alunos o
desenvolvimento da autonomia nos estudos e da investigação científica, entre outros.
A Estácio Santo André oferta aos alunos a plataforma Game Center, onde o aluno de maneira
gratuita. Para tanto foi desenvolvida uma plataforma (http://gamecenter.estacio.br/site/) em
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que o aluno independente do curso que estiver matriculado poderá participar do Game de
sua preferência.

Os games oferecidos são:
•

Top ENADE – Game em formato de quiz para avaliar os conhecimentos e treinar para
a prova do ENADE.

•

O Gestor – Jogo de simulação de situações do dia-a-dia de trabalho de um gestor de
empresa (jogador) em ambientes como um supermercado (comércio) uma fábrica de
eletrônicos (Indústria) e uma produtora de aplicativos para smartphones (Serviços).

•

Quis O Globo – é um game para o aluno avaliar seus conhecimentos sobre assuntos
gerais. Nele o discente encontra questões que foram noticias no Jornal O Globo e
fizeram parte da história do Brasil e do mundo, com referência às matérias disponíveis
no acerbo do jornal.

•

Eng Master – Simulação de situação do dia-a-dia de um trabalho de um engenheiro
(jogados) atuando em um escritório de gestão de projetos. Aqui o jogador começa sua
carreira como assistente dentro do escritório e recebe casos para resolver utilizando
seus conhecimentos gerais em engenharia.

•

TOP CPA - Quiz em formato de game no qual o aluno pode avaliar seu desempenho
em relação ao conteúdos abordados nas provas de certificações em Produtos de
Investimento (aplicadas pela ANBIMA)

•

Top OAB – é um quiz em formato de game no qual o aluno disputa pontos e prêmios.
Além de avaliar seu desempenho em relação aos conteúdos das provas da primeira
fase do Exame da Ordem.
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•

Dr. Anatomia – Primeiro jogo educacional em 3D da Estácio, dentro da área da Saúde
criado para o aluno testar seus conhecimentos básicos no tema através da
identificação da correta nomenclatura de objetivos anatômicos exibidos de forma
aleatória.

•

Meus Direitos – simula o atendimento de clientes em um escritório de advocacia.

•

Petro Game – Quis em formato de game no qual o aluno disputa pontos e prêmios,
além de avaliar seu desempenho em relação aos conteúdos sobre Engenharia de
Petróleo.

•

Top CFC – Quiz em formato de game no qual o aluno disputa pontos e avalia seu
desempenho em relação aos conteúdos abordados no Exame de SufiCiências do
Conselho Federal de Contabilidade.

A seguir apresentamos o total de alunos participantes nas edições de 2014 e 2015 (primeiro
semestre)

Outras ações também são
realizadas ao longo da formação
dos discentes, como a parceria
com a coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de
Computadores que ministram todo ano curso para utilização do Excel, ferramenta importante
para os diferentes contextos da gestão escolar. Como também, curso de Prezi, que é um
software criado a partir da concepção de conexões neurais superando a forma linear proposta
pelo Power Point.
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Além das ações afirmativas envolvendo o capital intelectual da IES para a inclusão digital e a
utilização das TICs no cotidiano formativo dos alunos, a coordenação do curso também esta
atenda aos discentes que já possuem experiência na área de tecnologia e educação e busca a
valorização dos mesmos buscando compartilhar saberes.
Como exemplo concreto tivemos a apresentação de Robótica pelo aluno José Carlos Junior
que possui experiência profissional na área de tecnologia educacional.

Biblioteca Virtual
Além do acervo disponibilizado fisicamente na unidade, a Faculdade Estácio de Santo André
oferece, ainda, acesso à Biblioteca Virtual, plataforma de conteúdo online que permite a
alunos e professores acesso a centenas de obras bibliográficas por meio da internet. O aluno
pode fazer a busca de livros e, na própria tela, folhear e fazer a leitura integral da obra. Além
disso, ele pode criar notas, com comentários produzidos por ele, a qualquer momento, em
qualquer trecho do livro. A Biblioteca Virtual cumpre um papel complementar à biblioteca da
unidade, disponibilizando livros técnicos e didáticos, dicionários e códigos, estudos de caso,
materiais de pós-graduação e bases de dados.
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Ainda sobre possibilidades virtuais, a Faculdade Estácio de Santo André também utiliza um
sistema webaula, que garante aos alunos e professores acesso a todos os planos de ensino
das disciplinas presenciais e às suas respectivas Atividades Estruturadas.
Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com
necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional,
a Faculdade Estácio de Santo André vem também desenvolvendo ainda uma série de ações
para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar
aos alunos com necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu
pleno aprendizado.
Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais
nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos proclamos de uma
Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos
com necessidades educacionais especiais na IES, através de uma prática pedagógica, que
esteja centrada na aprendizagem desses alunos.

Material Didático Institucional
A concepção atual do modelo de ensino da instituição prevê a organização de material
didático para cada uma das disciplinas do curso. Sendo assim, para cada disciplina há um
material didático, com a organização dos pontos principais da disciplina que serve como
leitura complementar. O material é elaborado a partir de capítulos de livros selecionados por
professores das disciplinas, resultando numa compilação de alguns capítulos originais dos
livros indicados.
Além do material disponibilizado na Sala de Aula Virtual - SAVA, o aluno é contemplado com
material didático virtual, de acordo com o previsto no Plano de Ensino da disciplina (se for o
caso). Tal material, organizado em fascículos, oriundos de capítulos de obras renomadas na
área em questão, contempla o conjunto de leituras da bibliografia essencial do curso, de modo
a permitir o acesso à informação acadêmica peculiar a cada disciplina.
Até 2014 os alunos recebiam a cada semestre o Material Didático, acondicionado em
embalagem específica, em sua casa, via correios. O material didático customizado para o aluno
é fruto de uma parceria entre o Grupo Estácio e a Associação Brasileira de Direitos
Reprográficos (ABDR), que, através das editoras de livros no Brasil, disponibiliza o conteúdo
de suas obras de forma fracionada, remunerando adequadamente os autores. Além de
estimular a leitura e avançar em direção à qualificação do ensino - uma das principais metas
da Instituição -, entende-se que a ação evita milhões de cópias ilegais de livros didáticos em
todo o País.
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A partir de 2015 a Estácio inaugura uma nora era na oferta do Material Didático. Por meio de
plataforma denominada Leitor Estácio (www.estacio.br/leitorestacio) que o aluno pode baixar
em até cinco mobiles diferentes. Essa ação além de contribuir com: a) sustentabilidade
financeira da instituição; b) acesso rápido ao conteúdo do material didático em diferentes
dispositivos (que após baixado o aplicativo pode acessar sem estar conectado ao sinal de
internet); c) sanar problemas referentes a Ciências Contábeis da entrega do mesmo (como
greve de correios e caminhoneiros; d) contribuir com a redução da utilização de celulose irá
contribuir para que o aluno possa atuar cada vez mais em plataformas digitais e ter fácil acesso
ao material didático utilizado em disciplinas já cursadas, já que o dispositivo permite que o
discente armazene as informações anteriores.

Também atenda as necessidades dos alunos com dificuldades visuais a Estácio disponibiliza
na plataforma do Leitor Estácio a transformação do texto escrito em som, afim de oferecer
aos alunos com dificuldades visuais acessibilidade pedagógica e autonomia ao conteúdo
disponibilizado por meio virtual.
Ressalta-se que em consonância com o PPI, a Instituição privilegia em sua proposta
educacional a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de
ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de partida do
trabalho pedagógico. Nesse sentido, e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os
currículos dos Cursos ofertados na IES são desenvolvidos na perspectiva da educação
continuada. São concebidos como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração
teoria e prática, o diálogo entre as diferentes Ciências e saberes, e as atividades facilitadoras
da construção de competências e sua organização obedece aos princípios da flexibilização,
interdisciplinaridade e contextualização.
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7. Matriz curricular
INTRODUÇÃO À MATRIZ CURRICULAR
O Curso Superior em Ciências Contábeis da Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ
obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais e está organizado de modo a oferecer aos alunos
referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas,
habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é concebido como
uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as
diferentes Ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências.

A organização dos currículos obedece aos princípios de:

a)
b)
c)
d)

Integralização
Flexibilização
Interdisciplinaridade
Ação-reflexão-ação

Integralização
Em função da organização dos eixos temáticos, a IES oferece aos seus alunos, conhecimentos
profissionais e complementares fundamentados na articulação e sincronização entre a carga
horária teórica, técnica-profissional e complementar, num total de 36888 horas, a serem
integralizadas em 8 semestres, no mínimo, ou 16 semestres, no máximo, conforme resumo a
seguir:
TIPO

MINIMA

T

P

Campo

T0TAL

3300

2596

132

572

3300

OPTATIVAS

0

132

0

0

132

ELETIVAS G1

44

176

0

0

176

ELETIVAS G2

44

176

0

0

176

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

300

0

0

0

300

TOTAL

3688

3080

132

572

4084

MINIMA

Flexibilização
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A flexibilização curricular possibilita a estruturação do currículo na formatação dos
Cursos Superiores de Tecnologia, devem ser respeitadas a identidade dos perfis profissionais
de conclusão de cada período, levando-se, ainda, em consideração as reais demandas de
mercado e da sociedade.
A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e
o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu
campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos,
habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais.
Dessa forma, a flexibilização do currículo, também, se caracteriza tanto pela
verticalidade, quanto pela horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de
organização do saber ao longo do período de formação.
A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins
de integralização do curso, de várias atividades acadêmicas complementares. Essas atividades
são importantes para a formação do aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade,
proporcionando o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas
alternativas de percurso curricular.
Essa flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades acadêmicas
complementares articuladas à formação do aluno, planejadas pela Coordenação de Curso e
pelo Professor Orientador de Atividades Acadêmicas Complementares, ouvido o colegiado do
Curso, nos diferentes campi. Este professor cria as condições para a realização de atividades
como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, encontros, festivais, palestras, exposições,
cursos de curta duração, cursos on line, dentre outras.
Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a
ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Propiciam:
uma melhor compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho
acadêmico, a integração teoria/prática, a integração universidade/sociedade, orientando os
alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local.
A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o
desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu
campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos,
habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais.

49

A flexibilização do currículo se caracteriza, tanto pela verticalidade, quanto pela
horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber, ao
longo do período de formação.
Além das disciplinas obrigatórias e eletivas que constam da estrutura curricular do Curso de
Ciências Contábeis, os alunos tem a possibilidade de cursar outras disciplinas do seu interesse
que constam da estrutura curricular de outros cursos de graduação da Universidade. Esta
iniciativa permite ao aluno ampliar sua formação em qualquer campo do conhecimento. Os
créditos obtidos constarão no histórico escolar do aluno, como disciplinas extracurriculares,
favorecendo o seu enriquecimento curricular.
A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins de
integralização do curso, de várias atividades acadêmicas complementares. Essas atividades
são importantes para a formação do aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade,
proporcionando o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas
alternativas de percurso curricular.
O Curso de Ciências Contábeis, a cada semestre, organiza uma série de atividades
complementares oferecidas aos alunos no seu campus acadêmico. Para a integralização
curricular, ao longo do processo de formação, o aluno deverá cumprir o mínimo de 110 (cento
e dez) horas de atividades complementares.
Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a
ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Propiciam, de
tal forma, uma melhor compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho
acadêmico, a integração teoria/prática, a integração universidade/sociedade, orientando os
alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local.
Interdisciplinaridade
A estrutura curricular do curso contempla, também, a interdisciplinaridade. A
interdisciplinaridade visa superar uma organização curricular tradicional, que coloca as
disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do
conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão
contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais
abrangente do saber.
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A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios causados
pela fragmentação disciplinar, resultante da compartimentação que marca a produção
científica de caráter positivista. O próprio desenvolvimento da ciência, que paulatinamente
abandona uma delimitação rígida dos diferentes campos do conhecimento, coloca em
evidência a necessidade de integração dos saberes, na busca da compreensão da
complexidade da realidade. Mudam os modelos de pesquisa e os marcos teóricos, na tentativa
de explicar a trama de interações e contradições presentes entre os fenômenos investigados.
Assim, a interdisciplinaridade permite integrar o saber, propiciando a compreensão da
relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, consequentemente, os
processos de intervenção e busca de soluções. Expressa, ainda, a necessidade de reconstruir
o pensamento em novas bases, recuperando dimensões como criatividade, imaginação e
capacidade de lidar com a incerteza.
O ensino baseado na interdisciplinaridade tem um grande poder estruturador, pois as
definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados
em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias
compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas que
transcendem os limites de uma disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar novas
questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de transferências das
aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui para ampliar a motivação para
aprender. Assim, o curso permeia algumas disciplinas de cunho prático com atividades
estruturadas, de forma que o aluno aplique conhecimentos adquiridos em outras disciplinas
na realização de uma atividade maior, abrangente, onde pode-se observar o princípio da açãoreflexão-ação.
Além das atividades estruturadas, a interdisciplinaridade ainda pode ser vista pelo
resultado da adoção de disciplinas eletivas oferecidas por outros cursos da Instituição, que
permitem ao aluno adquirir conhecimentos de outros campos do saber, de acordo com seus
interesses pessoais e profissionais.
A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma
comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral,
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no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender claramente uma das
outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as disciplinas.
“Em obediência a esse princípio integrador, e com apoio na concepção de
aprendizagem formulada por Vygotsky, a Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ estabeleceu
algumas mudanças, de caráter mais abrangente nas matrizes curriculares dos cursos”.
Como visto, para Vygotsky, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o
pensamento resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social e cultural.
Assim, a forma de pensar e de aprender vai depender fortemente das experiências sociais
vividas por cada um. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel
fundamental, uma vez que formas avançadas de pensamento são transmitidas através de
palavras. Portanto, pensamento e linguagem se inter-relacionam.

Ação-reflexão-ação

Ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem da Faculdade
ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ, que se concretiza através da realização de atividades
estruturadas, que se constituem como componente curricular obrigatório vinculadas às
disciplinas da matriz curricular dos Cursos. Os professores das disciplinas permeadas por estas
atividades devem estimular e incentivar seus alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação
ou na reflexão sobre a ação. Esta última (a reflexão sobre a ação) é que determina a
construção do saber, que pode ser considerada uma consequência das reflexões intencionais
efetuadas. A realização destas atividades deve proporcionar aos alunos a curiosidade, a
discussão e o interesse pela busca de novas ideias e conceitos. As atividades estruturadas
possibilitam aos alunos a observação e a reflexão sobre a aplicação dos conhecimentos
estudados em diferentes contextos da realidade.
As atividades estruturadas constituem uma modalidade didática importante, uma vez
que permitem explorar conteúdos diversificados e motivam os estudantes, estreitando o
relacionamento da teoria com a prática. No entanto, para que sejam eficazes, é imprescindível
que sejam efetivamente estruturadas, assim, proporcionam aos alunos colocar em prática as
teorias trabalhadas em sala de aula, possibilitando assim, uma melhor compreensão do
processo de aprendizado e, principalmente, estimulando o auto aprendizado.

52

Contextualização

A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos
e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares
com o cotidiano dos alunos e com o contexto social.
Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem
à realidade local e regional, articulando as diferentes ações curriculares às características,
demandas e necessidades de cada contexto.
Para atender aos objetivos, já mencionados anteriormente, o currículo do Curso
Superior em Ciências Contábeis da Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ é integralizado por
disciplinas e suas atividades estruturadas mas, composto também, por suas atividades
acadêmicas complementares e estágio (não obrigatório). As disciplinas representam os
conteúdos que compõem a base científica e tecnológica necessária à construção do saber na
área, incluindo conhecimentos básicos, conhecimentos profissionais e conhecimentos de
gestão. As atividades estruturadas são relacionadas a algumas disciplinas, de cunho prático,
estimulando o processo de autoaprendizagem e visando à educação continuada; já as
atividades complementares procuram aprofundar temáticas e práticas mais específicas, até
mesmo tangentes às disciplinas e, além disso, desenvolver o senso de responsabilidade social
dos alunos.
Busca-se, ainda, desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à
realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e
dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva, as práticas
curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das
características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade e sua identidade.
O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, com
uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e reprodução
do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade
entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma
vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural
dos alunos.
Em obediência ao princípio da contextualização curricular, a Faculdade ESTACÍO DE
SANTO ANDRÉ optou também pela ampliação das ações educativas a distância,
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compreendendo a EAD como uma modalidade educativa que permite eliminar barreiras e
atender níveis, ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados, garantindo uma maior
adaptação às características psicopedagógicos dos alunos e favorecendo uma aprendizagem
mais significativa
Com base nesses quatro princípios é que a matriz curricular do curso foi organizada,
com a intenção de promover a produção e construção do conhecimento de modo
sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e
interdisciplinar.
O Curso contempla a diversidade de possibilidades de atuação, sendo indispensável
proporcionar ao aluno formação tão ampla quanto possível considerada sua duração.
Pretende-se que o aluno obtenha flexibilidade em sua formação profissional, sem perder de
vista a necessidade de fixar um conjunto mínimo de conceitos. Por isso mesmo, as unidades
de estudo contemplam oportunidades para a discussão e compreensão de conceitos e
operações de desenvolvimento de projetos, e as unidades de estudo de domínio conexo estão
distribuídas entre várias áreas do conhecimento. Assim, os conteúdos programáticos, em
permanente atualização, atendem ao domínio dos conhecimentos indispensáveis à formação.
Há fomento para o desenvolvimento de Atividades Complementares que contribuam
com a formação do alunado.
A carga horária das disciplinas foi dimensionada a fim de cumprir os objetivos
propostos. O conteúdo também foi organizado de modo a ser compatível com a carga horária
destinada para cada um dos períodos do curso.
Atendendo ao disposto no Decreto nº 5626 de 22/12/2005 o curso incluiu a
disciplina optativa –LIBRAS, no 1º período de sua matriz curricular.
Atualmente a Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ passa por novas mudanças, e a
matriz curricular foi substancialmente alterada visando adequar o ensino de Ciências
Contábeis às realidades contemporâneas, haja vista a necessidade de preparar os futuros
profissionais de Ciências Contábeis para atuação em um mercado cada vez mais sofisticado e
concorrido, no qual a capacidade de organização e atualização de conhecimentos e práticas é
essencial. Não basta saber fazer, mas, antes, é necessário aprender a aprender, a
compreender a dinâmica da área de Ciências Contábeis, antevendo tendências e
oportunidades para a carreira e para os envolvidos no processo.
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Desta forma, houve substantivo direcionamento às linguagens e atividades
relacionadas à comunicação e ao Ciências Contábeis, com acentuado esforço para que haja
domínio por parte do aluno das diversas possibilidades oferecidas pelas mídias digitais, seja
nos conteúdos programáticos das disciplinas, seja nas atividades integradoras ou
estruturadas.
O currículo atualmente praticado dialoga com o anterior no sentido de oferecer
integração entre teoria e prática, principalmente nas atividades desenvolvidas nos projetos
integradores e nas disciplinas de cunho profissionalizante; de incentivar a autonomia do aluno
na busca do conhecimento e de trabalhar a cultura empreendedora, hoje consolidada nas
atividades comunicacionais realizadas por empresas com presença em Santo Andre.

Diante disto, a matriz curricular, bem como os planos de ensino das disciplinas, teve
como base orientadora algumas variáveis:

1 – Articulação entre teoria e prática: atendendo às demandas práticas e técnicas
exigidas pelo mercado sem abrir mão dos conceitos que as norteiam, na construção de um
currículo costurado pela teoria e pela prática de forma equilibrada, dando ao aluno a sensação
de aplicabilidade da teoria.
2 – Formar profissionais com espírito empreendedor, tendo em vista a tendência de
terceirização e de contratação de profissionais free-lancers, portanto, sem vínculos
empregatícios formais, e explorando as possibilidades do mundo digital, que facilitam a
permitem o trabalho a distância e de forma autônoma.
3 – Atender às demandas práticas e técnicas exigidas pelo mercado e, ao mesmo
tempo, desenvolver a capacidade de reflexão dos alunos, a fim de que eles possam se tornar
autodidatas ao longo de suas carreiras profissionais, se adequando com mais facilidade às
mudanças sofridas no campo da Ciências Contábeis, durante o exercício desta profissão.
Aquilo que denominamos de ação-reflexão-ação.
4 – Projeto Integrador, horizontalização temática e interdisciplinaridade: a
interdisciplinaridade visa superar uma organização curricular tradicional que coloca as
disciplinas como realidades estanques, fragmentadas e isoladas, e dificulta a apropriação do
conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão
contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais
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abrangente do saber. Sendo assim, a matriz curricular deve contemplar a articulação entre
disciplinas – respeitando os requisitos – e articular disciplinas de conhecimentos
complementares num mesmo período (horizontalização temática), independentemente de
co-requisitos, visando a lógica do raciocínio de aprendizagem.
5 – Atividades Acadêmicas Complementares, como forma de agregar valor à formação
do aluno, possibilitando que ele utilize diferentes práticas em seu aprendizado como
complementação ao ensino tradicional, em sala de aula.
6 – Atividades Estruturadas: de forma a privilegiar a articulação entre a teoria e a
prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem, tendo o professor como
mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno.
7 – Eletivas: como forma de permitir ao aluno a complementação de conteúdo em
outras áreas de conhecimento, de acordo com o interesse pessoal e profissional de cada
aluno.
8 – Nivelamento: a disciplina Análise Textual, oferecida no primeiro período na
modalidade EAD, está estruturada em três níveis, podendo o aluno optar por fazer os três ou
apenas o primeiro nível.
9 - Biblioteca Virtual: Acompanhando os recursos tecnológicos disponíveis da atualidade,
todos os alunos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ têm
a possibilidade de acessar à BIBLIOTECA VIRTUAL, com aproximadamente 3.000 títulos de
diversos áreas de conhecimento, que permite que o aluno faça buscas complexas na própria
biblioteca virtual, permite ao discente fazer anotações nas páginas dos livros, a impressão das
páginas que o aluno achar conveniente por um preço aquém dos praticados no mercado, além
da possibilidade de compra do livro por um preço mais acessível daqueles encontrados nas
livrarias do país. Tudo isto além do acesso de qualquer lugar aos livros importantes para o
curso e indicados pelo docente.
O currículo parte da conjunção de dois pilares de sustentação: ensino e extensão. A
articulação destas duas atividades atende ao perfil profissional que forma alunos com
comportamento empreendedor e com conhecimentos sólidos que permitam associar a teoria
com a prática e cônscio de sua responsabilidade social.
Assim, quando nos referimos ao ensino, propomos uma matriz curricular em
consonância com a necessidade de ampliação da capacidade de reflexão do alunado, ao
mesmo tempo em que atendemos ao processo de capacitação para o mercado de trabalho,
conforme determinado neste projeto nos itens Objetivos do Curso, Perfil do Egresso,
Habilidades e Competências e, obviamente, seguindo as orientações das diretrizes
curriculares nacionais.
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As atividades de pesquisa científica se processam em duas vertentes: as atividades de
iniciação científica e as monografias de conclusão de curso.
No que tange às atividades de extensão, são trabalhadas duas vertentes: uma, em que
a coordenação de curso e o coordenador de Atividades Acadêmicas Complementares – AAC,
a partir das sugestões do colegiado, trabalharão com atividades de aprofundamento de
conteúdos de forma a complementar o conhecimento dos alunos (oficinas, congressos,
colóquios, encontros, festivais, exposições, mostras, seminários, palestras, cursos de curta
duração, cursos online, entre outras), desenvolvendo a cultura geral dos alunos e
aprofundando conhecimentos sobre determinadas áreas de interesse. A outra vertente, como
forma de estimular a consciências de responsabilidade social, quando das parcerias
estabelecidas com ONGs, instituições filantrópicas etc., onde os alunos, orientados por um
docente, deverão devolver à comunidade seus conhecimentos, promovendo oficinas técnicas
etc., oferecendo à comunidade condições de melhoria de vida e sustentabilidade e,
consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento de nosso País.
Outro aspecto relevante da matriz curricular é a introdução da oferta de disciplinas na
modalidade de ensino a distância (EAD). Não restam dúvidas de que este caminho e tal
experiência absorvida na graduação permitirão ao aluno domínio das novas tecnologias da
educação, ambientando o discente com a metodologia de auto-aprendizado e permitindo a
ele maior facilidade no processo de educação continuada. Cabe ressaltar que algumas
disciplinas apresentam perfil condizente com a modalidade EAD, por permitirem o uso de
links, hiperlinks etc. Evidentemente que os professores conteudistas ou professores tutores
destas disciplinas, passam por um treinamento visando maximizar os recursos oferecidos pela
internet de forma a incorporá-los nestas disciplinas.
De acordo com a identidade da Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ e seu conceito
de sociedade, ser humano e educação, a concepção de Educação a Distância incorpora o
rompimento dos paradigmas de tempo e espaço, as novas tecnologias de informação e
comunicação e uma proposta pedagógica alicerçada na concepção do sujeito sócio-histórico
de Vygotsky (1984) , que considera a aprendizagem como fruto da interação entre indivíduos
em contextos sócio-técnicos específicos (Lévy, 1993) e objetiva um processo de
aprendizagem no qual o aprendiz seja capaz de construir conhecimentos e aprender a
aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer.
A Educação a Distância, integrada ao cotidiano da educação superior no ensino
presencial, atende às novas exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação
qualitativa, resultantes das novas estruturas de trabalho em um entorno em constante
movimento. Além disso, agrega um novo cenário de ensino e aprendizagem no qual se
encontra inovação das práticas pedagógicas, redesenho da proposta metodológica e mudança
no papel docente visto que todos – professores e alunos – ensinam e aprendem em uma
construção coletiva.
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Aprender e ensinar nos entornos educativos a distância da Faculdade ESTACÍO DE
SANTO ANDRÉ, constituídos de atores humanos e tecnológicos organizados em rede (Latour,
1992) , nos quais é necessário aprender permanentemente em contínuas trocas de
conhecimento, exige uma nova forma de educar que carece de novas estratégias para
aprender e ensinar, de forma cooperativa.
Os pressupostos metodológicos que baseiam a listagem das etapas para o Ciências
Contábeis didático-instrucional estão relacionados com os conceitos de interação social, zona
de desenvolvimento proximal, abordados por Vygotsky e com o conceito de mediação de Lévy
(1998) – mediação digital.
Vygotsky enfatiza a dialética entre o indivíduo e a sociedade, o efeito da interação
social, da linguagem e da cultura, sobre o processo de aprendizagem. Desta forma há
interiorização do conhecimento ou a transformação dos conceitos espontâneos em
científicos. Isso acontece na zona de desenvolvimento proximal, o que Vygotsky definiu como
espaço onde atua o processo de aprendizagem, por meio de atividades realizadas com a ajuda
do “outro significativo” mais capaz naquele aspecto.
O processo de aprender em rede, na Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ, inclui a
contribuição ativa do aluno e ocorre no âmbito de uma situação interativa, na qual o professor
on-line atua como guia e facilitador, provocando e estimulando novos descobrimentos,
propondo estratégias em uma prática pedagógica que deve levar o aluno a produzir e refletir,
com autonomia, experimentando e registrando o resultado de suas observações. O papel
reservado ao professor on-line é, sobretudo, o de orientar e não mais o de ser o único detentor
do saber. Não lhe cabe somente saber as respostas para as perguntas dos alunos, mas também
saber problematizar e estimular os alunos a fazerem o mesmo. A EAD na Faculdade ESTACÍO
DE SANTO ANDRÉ valoriza o professor orientador, instigador, aquele que vai levar os alunos
ao trabalho cooperativo e colaborativo. O professor que potencializa o diálogo, a troca de
conhecimentos, a produção coletiva dos seus discentes.
Ainda no sentido da educação continuada, matriz apresenta Atividades Estruturadas
que foram incorporadas a algumas disciplinas como forma de privilegiar a articulação entre a
teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. Embasadas no Art.
2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, implicam a construção de
conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. Para atender a este propósito,
o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o
conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno.
O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado
de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos
são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação
dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por
competências o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado,
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privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto
de recursos cognitivos para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Para
tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de
problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências,
generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir
desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores.
Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo,
reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O
fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio
conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo,
com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação
gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de
aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e consequências,
identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e
técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc.
Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma
mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o
planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e
do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a
diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes
modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.
A preocupação com o pleno atendimento às necessidades de aprendizado de todos os alunos
do curso se dá desde a atualização do currículo, de acordo com as exigências do mercado de
trabalho, até a estrutura oferecida na Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ. Isto se dá,
inclusive, para os alunos portadores de necessidades especiais, que têm assegurada a
condição de aprendizagem pelo Decreto presidencial n° 3298, de 20 de dezembro de 1999,
que regulamenta a Lei n° 7853 de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional
de Integração da Pessoa Portadora de Deficiências.
Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos
legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder às necessidades de
uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso mas, sobretudo, a permanência dos
alunos com deficiências na Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ.
Isto se vê não somente com as adaptações do espaço físico, como também, com a
implementação da disciplina Libras como disciplina optativa para os alunos. Tendo em vista
que para as licenciaturas a disciplina Libras é obrigatória, oferecida normalmente. No CST em
Ciências Contábeis não há esta obrigatoriedade. Entretanto, os alunos que optarem por cursar
esta disciplina poderão fazê-la em qualquer curso de licenciatura. Cabe ressaltar que, além
dos professores receberem manuais com didáticas específicas para alunos portadores de
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necessidades especiais, nos casos de alunos com defiCiências auditiva, o professor sinaliza ao
coordenador de curso e a Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ disponibiliza um profissional
de LIBRAS para acompanhar as aulas, dando suporte de comunicação entre aluno e professor.
Para isso, a Faculdade ESTACÍO DE SANTO ANDRÉ desenvolve junto aos Coordenadores
Gerais de curso e ao corpo docente, um procedimento metodológico diferenciado, que atenda
às necessidades específicas de aprendizado destes alunos. Nossa preocupação vai desde o diaa-dia em sala de aula, onde é permitido o uso de gravadores e os demais alunos são
estimulados a auxiliar o aluno com necessidades especiais emprestando o seu material para
cópia etc., até a aplicação de prova em formatos especiais. A Faculdade ESTACÍO DE SANTO
ANDRÉ já possuem infra-estrutura devidamente adaptada para as necessidades especiais
destes alunos, com rampas, elevadores e, nos casos onde a adaptação arquitetônica do
campus não é permitida, há a mudança de espaço físico de uma turma para atender às
necessidades de um aluno que não possa subir escadas ou andar até um prédio mais longe.

3.2.1 Matriz Curricular
1º período
Código

Disciplina

T

P

C

T

P

CCJ0001 FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

44

0

0

2

0

CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA

44

0

0

2

0

GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL

44

0

0

2

0

GST1073 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

88

0

0

4

0

GST1224 FUNDAMENTOS DE GESTÃO

44

0

0

2

0

GST1268 CONTABILIDADE E MERCADO DE TRABALHO

44

0

0

2

0

2º período
Código

Disciplina

T

P

C

T

P

CCJ0129 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

88

0

0

4

0

GST0005 CONTABILIDADE BÁSICA

88

0

0

4

0
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GST0395 PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES

44

0

0

2

0

GST1079 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

88

0

0

4

0

GST1221 TEORIA DA CONTABILIDADE

44

0

0

2

0

3º período
Código

Disciplina

T

P

C

T

P

CCA0173 CULTURA EMPREENDEDORA ELETIVA G1

44

0

0

2

0

CCE0360 SUSTENTABILIDADE OPTATIV

44

0

0

2

0

CCJ0131 FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA ELETIVA G1

44

0

0

2

0

GST0012 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA

44

0

0

2

0

GST0035 CONTABILIDADE COMERCIAL E FINANCEIRA

88

0

0

4

0

GST0117 ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

88

0

0

4

0

GST0186 MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR ELETIVA G1

44

0

0

2

0

GST1211 PRÁTICAS CONTÁBEIS INFORMATIZADAS

0

88

0

0

4

GST1219 MARK. DE SERVIÇOS E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ELETIVA G1

44

0

0

2

0

GST1416 FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO

44

0

0

2

0

4º período
Código

Disciplina

T

P

C

T

P

CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIV

44

0

0

2

0

GST0036 CONTABILIDADE SOCIAL

44

0

0

2

0

GST1120 MATEMÁTICA FINANCEIRA

88

0

0

4

0

GST1210 CONTABILIDADE E APURAÇÃO DE CUSTOS

88

0

0

4

0

GST1220 LEGISLAÇÃO E GESTÃO ATUARIAL

44

0

0

2

0

GST1248 CONTABILIDADE E GESTÃO TRIBUTÁRIA I

44

0

44

2

0

GST1417 FUNDAMENTOS DE DIREITO DO TRABAL. E PREVIDENCIARIO

44

0

0

2

0

5º período
Código

Disciplina

T

P

C

T

P

CCE0216 GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ELETIVA G2

44

0

0

2

0

GST0029 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

44

0

44

2

0

GST0070 ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

88

0

0

4

0

GST0085 CONTABILIDADE E GESTÃO TRIBUTÁRIA II

44

0

44

2

0

GST0086 CONTABILIDADE GERENCIAL

44

0

0

2

0

GST0379 ANÁLISE FINANCEIRA DE PROJETOS ELETIVA G2

44

0

0

2

0

GST1213 METÓDOS QUANTITATIVOS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

88

0

0

4

0

GST1222 CONSULTORIA INTERNA DE RH ELETIVA G2

44

0

0

2

0

GST1223 FORMAÇÃO DE PREÇOS ELETIVA G2

44

0

0

2

0

6º período
Código

Disciplina

T

CEL0578 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES OPTATIV
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P
44

C
0

T
0

P
2

0

GST0089 CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I

88

0

0

4

0

GST0390 AUDITORIA OPERACIONAL

44

0

44

2

0

GST1212 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED

44

44

0

2

2

GST1231 GERENCIAMENTO POR DIRETRIZES

44

0

44

2

0

GST1232 ANÁLISE DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO EMPRESARIAL

88

0

0

4

0

7º período
Código

Disciplina

T

P

C

T

P

CEL0125 METODOLOGIA DA PESQUISA

44

0

0

2

0

GST0076 AUDITORIA CONTÁBIL

44

0

44

2

0

GST0090 CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II

44

0

0

2

0

GST0196 ORÇAMENTO PÚBLICO

44

0

0

2

0

GST0674 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

44

0

0

2

0

GST1214 TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM CONTABILIDADE

44

0

0

2

0

GST1215 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - I

44

0

132

2

0

8º período
Código

Disciplina

T

P

C

T

P

GST0091 CONTROLADORIA

44

0

0

2

0

GST0187 MERCADO FINANCEIRO

44

0

0

2

0

GST0871 CONTABILIDADE PÚBLICA

88

0

0

4

0

GST1216 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - II

44

0

132

2

0

GST1217 IFRS - HARMONIZAÇÃO CONTÁBIL

44

0

0

2

0

GST1218 TCC EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

44

0

44

2

0

GST1323 PERÍCIA CONTÁBIL

44

0

0

2

0

8. Práticas Inovadoras
8.1.

Webaula

Na esteira das revoluções tecnológicas próprias do século XXI, e ainda sobre as
possibilidades virtuais, a Instituição também utiliza uma plataforma denominada Webaula,
que garante aos alunos matriculados e aos professores alocados nas disciplinas acesso a todos
os Planos de Ensino e Planos de Aula, além das suas respectivas Atividades Estruturadas,
quando for o caso.
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Neste ambiente interativo, há disponibilidade para uma diversidade de possibilidades
relativas à comunicação entre professores e alunos, bem como ampliação do escopo da
disciplina, que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com pesquisas de iniciação
científica, indicação de textos complementares, conexos e especializados, jogos educativos,
caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica para além da sala de aula,
promovendo um corpo-a-corpo constante no acompanhamento da performance dos alunos.

Trata-se de uma plataforma virtual que possibilita: (a) que o professor tenha acesso a
todos os dados dos alunos, incluindo histórico escolar e coeficiente de rendimento; (b) que o
professor faça “postagens” de material de aula para o aluno, como textos de apoio e
exercícios; (c) que o professor crie fóruns a partir de temas específicos das disciplinas de forma
que os alunos possam participar ativamente; (d) que o aluno tenha acesso ao conteúdo
específico de cada aula, além do acesso ao plano de ensino da disciplina; e (e) que o aluno
tenha acesso à biblioteca da disciplina, onde estão disponíveis os livros da bibliografia básica
dos cursos para acesso online, entre outras ações. Trata-se de mais uma possibilidade de
criação de rotinas de estudo, principalmente através da valorização da autonomia do aluno e
da autoaprendizagem, princípios norteadores das práticas pedagógicas da IES.

No sistema webaula, é patente a lógica “online, on time, fulltime” aplicada ao
desenvolvimento do conhecimento próprio de determinada disciplina, de forma a lograr pela
mais ampla possibilidade do aluno adensar e/ou fixar os elementos didáticos das cadeiras do
curso e evitar a inércia do aprendizado que se limita ao tempo da aula presencial. Assim, o
aluno tem acesso irrestrito aos conteúdos do semestre letivo e, com isso, tem a possibilidade
de rever o conteúdo de uma aula quando desejar e necessitar, ou no caso de uma aula em
que esteve ausente.

8.2.

Atividades Estruturadas Supervisionadas

Atividades Estruturadas Supervisionadas implicam a construção de conhecimento, com
autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a
articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem.
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Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor
como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno.

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de
situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são
apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos
alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por
competências o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado,
privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto
de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com
pertinência e eficácia uma série de situações (PERRENOUD, 2001). Para tanto, as atividades
devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de
pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias,
associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que incitem os
alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores.

As Atividades Estruturadas Supervisionadas são metodologias que atendem também ao
paradigma da complexidade (MORIN, 2001)1, propondo um ensino fundamentado em
múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica,
criativa e transformadora. Nesse contexto, situa-se a problematização que possibilita uma
visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações
diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. (BEHRENS, 2006)2.

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim,
a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento por
meio da participação ativa nesse processo.

1

MORIN, Edgar - Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro 3a. ed. - São Paulo - Cortez; Brasília, DF:
UNESCO, 2001.
2

BEHRENS, Marilda Aparecida. Paradigmas da Complexidade: Metodologia de Projetos, Contratos Didáticos e
Portfólios. Petrópolis,RJ: Vozes, 2006.
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De acordo com Behrens,

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como
proceder para contemplar uma prática pedagógica que acolha os
pressupostos da abordagem crítica? [...] Não se trata de negar a
pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de retomá-las
com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção
do conhecimento em um novo paradigma (BEHRENS, 2006).
Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo contrário,
além de ser imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre
a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado.

Com as Atividades Estruturadas Supervisionadas pretende-se preparar o aluno como
sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos.
O fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio
conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo,
com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação
gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de
aprendizagem, que o aluno compare, diferencie, classifique, busque causas e consequências,
identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e
técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc.

Desse modo, a metodologia de ação das Atividades Estruturadas Supervisionadas visa a
uma mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade-ensino-trabalho, com o
planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e
do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a
diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes
modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.

8.3.

Biblioteca Virtual 2.0

A Biblioteca Virtual Universitária 2.0, o primeiro e único acervo eletrônico de livros-texto,
com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet. Essa plataforma
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disponibiliza o acesso a 1372 títulos das editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto,
IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através de ferramentas que
enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de
páginas; anotações personalizadas; impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e
pesquisa por palavra-chave, título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 pode
ser acessada pelos alunos de qualquer computador conectado à internet, independente de o
aluno estar nas dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual
continue a se expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as editoras.
Além das bibliografias básica e complementar, anualmente os alunos realizam a leitura de um
livro extra visando a formação global conforme os quatro pilares da Educação para o século
XXI:

•

2013: Qual É a Tua Obra? - Inquietações Propositivas Sobre Ética. Mario Sergio Cortella.

•

2014: Pedagogia da Autonomia. Paulo Freire.

•

2015: A cabeça bem-feita. Edgar Morin.

8.4.

Material Didático

O processo de elaboração do design instrucional das disciplinas oferecidas na modalidade
a distância resultou no desenvolvimento de aulas teletransmitidas, estudo dirigido, textos online, hipertextos, vídeos, estudos de casos, jogos, animações, projetos e outras atividades
(individuais e em grupo) relacionadas com a realidade do estudante.

Quanto ao conteúdo online, o aluno encontra, na Sala de Aula Virtual, o desdobramento
do conteúdo programático previsto no Plano de Ensino, de forma interativa, com o uso de
diversas ferramentas pedagógicas adequadas ao meio em que são veiculadas, especialmente
pela utilização de objetos de aprendizagem, juntamente com hipertextos, hiperlinks,
animações, vídeos etc., de modo a permitir novas perspectivas de arquitetura da informação
para fins didáticos.
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Além do material disponibilizado na Sala de Aula Virtual, nossos alunos recebem o seu
material didático gratuito, no formato digital, em seus próprios equipamentos. Basta acessar
o aplicativo LEITOR ESTÁCIO, disponível em diversas plataformas, inserir a matrícula e em
seguida sua senha (as mesmas do SIA) e entrar na página do aplicativo. Com isso, os usuários
poderão acessar os conteúdos de suas disciplinas na versão digital, por meio de até seis
equipamentos diferentes, como tablets, smartphones, notebooks e desktops, com a
possibilidade de impressão deste material.

O material didático customizado para o aluno é fruto de uma parceria entre o Grupo
Estácio e a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) que, através das editoras
de livros no Brasil, disponibiliza o conteúdo de suas obras de forma fracionada, remunerando
adequadamente os autores. Além de estimular a leitura e avançar em direção à qualificação
do ensino - uma das principais metas da Instituição -, entende-se que a ação evita milhões de
cópias ilegais de livros didáticos em todo o País.

8.5.

Tecnologias de Informação e Comunicação

A definição ainda que básica do que se pode chamar TIC: é um conjunto de recursos
tecnológicos que, se estiverem integrados entre si, podem proporcionar a automação e/ou a
comunicação de vários tipos de processos existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa
científica, na área bancária e financeira, etc. Ou seja, são tecnologias usadas para reunir,
distribuir e compartilhar informações, como exemplo: sites da Web, equipamentos de
informática (hardware e software), telefonia, quiosques de informação e balcões de serviços
automatizados. Nesse sentido, para nossos alunos estarão disponíveis os seguintes recursos
de TIC:

a) Sistema Acadêmico de Informações - SIA que suporta todo o fluxo de informações
acadêmicas, administrativas e financeiras da IES. No Sistema, há informações ultra
segmentadas para alunos, professores e técnico-administrativos. O processo de
virtualização da Secretaria possibilita que alunos e docentes interajam com a Instituição,
em qualquer lugar, e a qualquer tempo, através da Internet, utilizando as ferramentas
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“Aluno online” e “Docente online”, respectivamente. O SIA tem como função principal o
gerenciamento integrado de todas as atividades acadêmicas, administrativas e financeiras
da Instituição. Abrange desde o processo seletivo, passando pela vida acadêmica dos
alunos, controlando toda a movimentação de geração, pagamento e cobrança dos alunos.
Permite, inclusive, consultas e solicitações de serviços pela Internet, seja pelos alunos ou
pelos professores, o que lhes proporcionam maior comodidade e agilidade. Docente
Online: Interface entre o docente e o Sistema, permitindo realizar as seguintes tarefas
administrativas através da intranet acadêmica: consulta de datas e horários de provas;
consulta aos cursos, disciplinas e docentes da Instituição; Agenda do docente; entrada dos
dados de frequência; lançamento de notas; controle de listas de frequência; encerramento
de médias e conceitos; e recebimento de mensagens gerais e particulares para o docente.
O Painel do Professor, página com informações e notícias do interesse dos professores da
IES, inclui, tanto as demandas internas como lançamento de notas e frequência e
calendário acadêmico, quanto as informações pertinentes à vida acadêmica em geral,
como possibilidades de publicação e editais de financiamento abertos. Por meio dessa
plataforma docentes têm acesso a todas as informações necessárias ao desenvolvimento
do PPC do curso, tais como: pauta eletrônica (notas e frequência), materiais de apoio
pedagógico, biblioteca virtual, acesso ao Pergamum (sistema da biblioteca presencial),
acesso à Base de Dados EBSCO; ainda, acessa a plataforma Webaula (fóruns de discussão,
newsletter, relatórios de participação de alunos, planos de ensino e de aula, atividades
estruturadas, dentre outros);

b) Sistema de Gestão do Conhecimento – SGC importante recurso de comunicação e
informação, plataforma acadêmica por meio da qual é gerenciada toda a proposta de
ensino da rede Estácio. Todos os Núcleos Docentes Estruturantes da rede têm acesso aos
fóruns de discussão sobre a construção e/ou atualização dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos, Planos de Ensino, Planos de Aulas.

c) Plataforma do Game Center: esta plataforma reúne, distribui e compartilha informações
e conhecimentos referentes ao ensino-aprendizagem no sentido de que conecta milhares
de alunos e jogos de aprendizagem construídos a partir dos cursos ministrados;
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d) Plataforma Aula +: disponibiliza aulas em vídeo para que alunos possam reforçar o
conteúdo aprendido em sala de aula presencial;

e) Plataforma Você Aprende +: onde são disponibilizados cursos livres dos mais diversos
assuntos;

f) Programa avaliando o aprendizado: projeto que incorpora o conceito pedagógico já
consolidado de que as avaliações não precisam se limitar a testar o conhecimento do
aluno, podendo também criar circunstâncias auxiliares na construção e verificação de seus
conhecimentos e na identificação de suas fragilidades.

g) Biblioteca Virtual: com cerca de dois mil títulos disponíveis para consulta, estudo,
impressão legal.

h) Material didático digital: nossos alunos recebem o seu material didático gratuito, no
formato digital, em seus próprios equipamentos. Basta acessar o aplicativo LEITOR
ESTÁCIO, disponível em diversas plataformas, inserir a matrícula e em seguida sua senha
(as mesmas do SIA) e entrar na página do aplicativo. Com isso, os usuários poderão acessar
os conteúdos de suas disciplinas na versão digital, por meio de até seis equipamentos
diferentes, como tablets, smartphones, notebooks e desktops, com a possibilidade de
impressão deste material.

i) Plataforma Webaula: neste ambiente interativo, há disponibilidade para diversas
possibilidades relativas à comunicação entre professores e alunos, bem como ampliação
do escopo da disciplina, que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com pesquisas
de iniciação científica, indicação de textos complementares, conexos e especializados,
jogos educativos, caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica
para além da sala de aula, promovendo um corpo-a-corpo constante no acompanhamento
da performance dos alunos. Trata-se de uma plataforma virtual que possibilita: (a) que o
professor tenha acesso a todos os dados dos alunos, incluindo histórico escolar e
coeficiente de rendimento; (b) que o professor faça postagens de material de aula para o
aluno, como textos de apoio e exercícios; (c) que o professor crie fóruns a partir de temas
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específicos das disciplinas de forma que os alunos possam participar ativamente; (d) que
o aluno tenha acesso ao conteúdo específico de cada aula, além do acesso ao plano de
ensino da disciplina; e (e) que o aluno tenha acesso à biblioteca da disciplina, onde estão
disponíveis os livros da bibliografia básica dos cursos para acesso online, entre outras
ações. Trata-se de mais uma possibilidade de criação de rotinas de estudo, principalmente
através da valorização da autonomia do aluno e da autoaprendizagem.

j) Secretaria Virtual: corresponde a uma interface via Internet, realizando a integração entre
aluno e a IES facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos diversos serviços
e informações da IES, a saber: Dados Cadastrais; Simulador de Negociação; Consulta
Propostas de Negociação; Consulta Frequência; Histórico Escolar; Disciplinas
Matriculadas; Falta Cursar; Estrutura Curricular; Disciplinas Liberadas para Cursar; Quadro
de Horários; Datas de Provas; Notas de Provas; Requerimentos; Renovação de Matrícula;
Emissão de Carnê de pagamentos; Consulta Contrato Educacional; Atividades Acadêmicas
Complementares; Consulta de Livros; Livros Emprestados; e Avaliação.

9. AVALIAÇÃO DO CURSO
9.1. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Aspecto relevante é o princípio da auto avaliação como instrumento que favorece o exercício
de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma
autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação.

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso
formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: A diagnóstica, A avaliação
formativa e a avaliação somativa que sobretudo, fornecer informações e questões que são
analisadas para a tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a
formação do perfil profissional desejado.
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A autoavaliação ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno
produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir
as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os
resultados obtidos pelos alunos e Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Estácio de
Santo André fará parte de um sistema mais abrangente de Avaliação Institucional. Apoiada
nas diretrizes emanadas da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, esta IES orienta seu processo
avaliativo

com

os

princípios

de

legitimidade,

participação,

integração,

não

punição/premiação, compromisso, continuidade e sistematização.

Essa avaliação é realizada por meio do Sistemas de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e é
disponibilizada online para todos os alunos e docentes da instituição. Os relatórios servem
para que a Instituição identifique os acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades
e as dificuldades envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações
positivas e negativas, assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e
científica. Os resultados, portanto, também servem de base para revisar o planejamento do
PDI, bem como dos projetos pedagógicos de cursos e são apresentados por meio de quadros
e gráficos disponibilizados na Internet, para toda a comunidade acadêmica e por meio de
Banner onde são apresentadas as principais potencialidades e fragilidades assim como as
ações de melhoria previstas.

Os resultados das avaliações realizadas pelas comissões do MEC nos processos de autorização
e reconhecimento dos cursos, os dados extraídos da análise do ENADE e o relatório final
elaborado pela CPA oferecem subsídios para a definição de ações acadêmico-administrativas
que visam à melhoria das condições de ensino, promovendo a atualização do PDI, a reflexão
sobre os objetivos dos cursos, adequação curricular e atualização de ementas e bibliografias.
Os cursos são avaliados continuamente pela autoavaliação (avaliação institucional), realizada
pela CPA, pelo colegiado de curso e o Núcleo Docente Estruturante.
O colegiado de curso e o NDE reúnem-se pelo menos, uma vez por semestre para
discutir as propostas pedagógicas que serão desenvolvidas no semestre, para avaliarem os
projetos de curso e eventos. Já os dados coletados pela Comissão Própria de Avaliação são
apurados, interpretados e divulgados em reuniões de colegiado e com representantes de
turma. E, a partir desses resultados, a CPA promove discussões e organiza propostas de ações
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de melhoria que são encaminhadas para os colegiados superiores para aprovação e execução.
Os planos de ação provindos da CPA são executados pelo NDE e o colegiado de curso.

Observa-se que os resultados das avaliações externas do MEC, como o ENADE, geram
ações nos cursos, a fim de proporcionarem melhorias nas dimensões didáticopedagógica, corpo docente e infraestrutura.

A Avaliação Institucional Interna é o principal instrumento de coleta de informações
sobre a instituição e os cursos, direcionada ao universo total de alunos e professores
(semestralmente) e de coordenadores e gestores acadêmicos (anualmente). Essa avaliação é
realizada por meio do Sistema de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e é disponibilizada online
para todos os alunos e docentes da instituição.
Nas questões pedagógicas respondidas pelos alunos, o objeto de análise é o
acompanhamento do desenvolvimento técnico-didático e metodológico do curso. Para tanto,
são avaliadas as orientações e informações que recebe em relação ao curso, conhecimento
do projeto pedagógico, planos de ensino, sobre aspectos acadêmicos relacionados ao seu
curso e esclarecimentos sobre oportunidades profissionais relacionadas à sua área de
formação. Fazem parte da avaliação a integração entre as disciplinas, oportunidades de
participação nas atividades complementares oferecidas pelo curso, a exigência do curso
quanto à qualidade do conteúdo das disciplinas e quantidade de trabalhos e horas de estudo,
o equilíbrio entre teoria e prática e o apoio prestado aos alunos pela coordenação do curso.

Com relação ao corpo docente e aula, os alunos avaliam o domínio do conteúdo da
disciplina pelo professor, a clareza da apresentação da proposta de trabalho da disciplina, a
facilidade de transmissão de conhecimentos e o comprometimento do professor da disciplina
com a instituição. Com relação ao desenvolvimento da aula, os aspectos avaliados são: a
articulação entre teoria e prática, o incentivo à participação na discussão e expressão de
ideias, o esclarecimento de dúvidas, a coerência entre os procedimentos de avaliação por
meio de provas, testes e trabalhos, a discussão dos resultados das avaliações com os alunos e
a utilização adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula.
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Os docentes, em relação ao curso, avaliam a concepção e pertinência do currículo, a
adequação do PPC à formação profissional do aluno, a integração entre os conteúdos das
disciplinas, as práticas pedagógicas, a adequação das atividades complementares e o
conhecimento do PPC. Em relação aos coordenadores, os docentes avaliam a atuação da
coordenação do curso, a disponibilidade do coordenador em atender as demandas e
necessidades do curso, a atuação nas atividades acadêmicas e a atuação no âmbito do curso,
o incentivo do coordenador à participação do professor nos projetos, programas e atividades
do curso e da instituição, a oportunidade de participação nas discussões sobre o PPC e a
relevância do conteúdo das reuniões de docentes promovidas.

Os coordenadores avaliam as questões que fazem referência à qualidade do curso:
práticas pedagógicas dos professores, a utilização de metodologias de avaliação eficazes e
alinhadas ao objetivo da disciplina, o cumprimento do plano de ensino, considerando a
inserção de inovações e atualizações de conteúdo, as práticas do professor no sentido de
promover a aprendizagem dos alunos com incentivo à participação, discussão e expressão de
ideias nas aulas e o domínio do conteúdo de todas as disciplinas lecionadas. Avaliam, também,
a participação em reunião de curso e eventos acadêmicos e a busca de novos conhecimentos
e procedimentos didáticos para utilizar em sua área de atuação.

O diretor acadêmico avalia aspectos referentes ao curso e à gestão, os professores e os
coordenadores. As questões que avaliam aos professores fazem referência à assiduidade,
pontualidade, cumprimento de prazos, comprometimento com a aprendizagem do aluno e do
programa acadêmico e postura proativa perante problemas que possam prejudicar o
desenvolvimento das atividades de ensino. As questões que avaliam os coordenadores fazem
referência à disponibilidade do coordenador em atender às necessidades do curso na unidade,
no que se refere ao PPC, a agilidade na atribuição de aulas dos docentes e agilidade nas
respostas aos processos de isenção e de equivalências de disciplinas.

10. INSTALAÇÕES FÍSICAS
10.1 Área física da Faculdade.
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O prédio em que se localiza a Faculdade Estácio de Santo André conta com infraestrutura
adequada a deficientes físicos e cadeirantes, com banheiros adaptados, bebedouros e
telefones nas alturas adequadas, rampas e elevadores, vistoriados e aprovados pelos órgãos
municipais competentes.

10.2

Sala de professores em Tempo Integral

A IES disponibiliza em suas unidades espaços de trabalho para os professores em tempo
integral, com todos os recursos de apoio ao desenvolvimento de suas atividades acadêmicas,
como computadores, mesas individuais, internet e armários.

10.3

Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos

A IES possui sala de coordenação, com recursos de apoio ao desenvolvimento de suas
atividades acadêmicas, como computadores, internet, armários, mesas individuais separadas,
com identificação por curso.

10.4

Sala dos Professores

A IES disponibiliza sala exclusiva para os professores, equipada com recursos de apoio como
computadores, internet e armários. Possui ainda um funcionário que faz o atendimento do
professor na entrada e na saída, auxiliando-o no que diz respeito, por exemplo, a orientação
de salas, registro de presença e impressão de diários.

10.5

Salas de Aula

As salas de aula são bem ventiladas, espaçosas para o número de alunos proposto por
semestre, possuem boa acústica e acessibilidade por meio de escadas ou elevadores.

10.6

Laboratórios de Informática
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A IES possui laboratórios de informática que atendem à demanda de alunos do curso de
Sistemas de Informação. A Faculdade Estácio de Santo André disponibiliza aos alunos
laboratórios de informática especialmente montados para atender aos conteúdos das
disciplinas que exijam a utilização dos mesmos, om um total de 02 laboratórios equipados
com softwares para desenvolvimento de códigos de WEB, Windows e Pacote Office.
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BIBLIOTECA

A Biblioteca dispõe de sala de recepção, sala de leitura, salas de estudo em grupo, espaço
de pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizadas, salões de acervo e sala de
tratamento técnico. Possui um acervo composto de livros, monografias, teses, periódicos
e vídeos, nas várias áreas do conhecimento.

Os acervos estão organizados de acordo com a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e
sinalizados de modo a facilitar sua localização pelos usuários.

A Política para Aquisição e Atualização do acervo é revista semestralmente em conjunto
com a coordenação do curso, é observado o índice anual de crescimento indicado no
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.

A preservação do acervo é contemplada através da Política para Conservação e
Preservação do Acervo.

O acervo do Curso tem disponibilizado na biblioteca livros básicos e complementares, de
acordo com o conteúdo programático das disciplinas do Curso, livros clássicos, periódicos
on line - Bases de Dados EBSCO, vídeos e DVD´s. A pesquisa ao acervo pode ser realizada
em qualquer microcomputador conectado à Internet e permite a consulta por autor, título
e assunto.

Os padrões de utilização da biblioteca estão definidos nas Normas de Atendimento da
Biblioteca da Faculdade Estácio de Santo André, que se encontra disponível nos quadros
murais da biblioteca. O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado
durante o horário de funcionamento da Biblioteca.

10.7

Serviço De Comutação Bibliográfica – COMUT

Importante instrumento de incremento de pesquisas e trabalhos acadêmicos, o COMUT
permite aos pesquisadores o recebimento de cópia de artigos publicados em periódicos
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técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes nas melhores bibliotecas do
país.

10.8

Base De Dados

As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser acessadas pelo site
www.portaldapesquisa.com.br.
A Base de Dados EBSCO disponibiliza artigos científicos de publicações com cobertura
retroativa (back-files), e oferece plataforma de pesquisa em português, com recursos de
tradução de textos.

10.9

Programa De Treinamento De Usuários

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração
de trabalhos acadêmicos através do oferecimento dos seguintes cursos gratuitos:
- Curso de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses;
- Curso de Pesquisa Informatizada: Internet como Fonte de Pesquisa; e
- Curso de Pesquisa Informatizada: Bases de Dados.

10.10 Fichas Catalográficas

A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas
catalográficas com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de
curso.

10.11 Programa De Atendimento A Alunos Com Necessidades Educacionais Especiais

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, a Biblioteca dá
acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes
de informação, através de recursos diferenciados.
•

Auditiva

As equipes das Bibliotecas recebem treinamento na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
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•

Visual

O Sistema DOSVOX, que interage com o usuário através de síntese de voz, está disponível
nas Bibliotecas viabilizando, deste modo, o uso do computador.
•

ACESSO A PNE

As instalações possuem rampas de acesso com corrimão e elevadores. Vagas de
estacionamento próximas a esta entrada. Instalações sanitárias adaptadas conforme a
NBR 9050 de setembro/99, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que trata
da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de DefiCiênciass a Edificações, Espaço Mobiliário
e Equipamentos Urbanos. Telefones, lixeiras e bebedouros também possuem adaptações.

10.12 Sistema Pergamum

A Biblioteca da Faculdade Estácio de Santo André é completamente informatizada
disponibilizando: consultas do acervo em terminais; controle de movimentação de acervo
(empréstimos; consultas; cobrança) com relatórios estatísticos; integração com a área
acadêmico-administrativa. O Pergamum permite acesso remoto aos usuários através da
Internet a serviços como consultas ao acervo, reservas e renovações de empréstimos. O
Sistema é composto pelos módulos SIB-Cadastro e SIB-Empréstimo e pelas seguintes Bases de
Dados: Livro, Monografia, Tese e Vídeo. O acesso através da Internet é realizado pelo site
http://biblioteca.estacio.br

10.13 Biblioteca Virtual

Biblioteca Virtual é uma ferramenta de novas tendências e tecnologias onde os materiais
bibliográficos são oferecidos exclusivamente em formato digital. O acervo eletrônico de livrostexto contém aproximadamente 2.400 títulos de obras em português, que permite a leitura
integral via internet nas mais diversas áreas do conhecimento, através do site www.estacio.br
no portal do aluno online. Além disso, o site permite também a compra do livro em formato
físico (com desconto), bem como a aquisição parcial dos capítulos. As impressões são
legalizadas e estão em conformidade com as Leis da ABDR (Associação Brasileira de Direitos
Autorais).
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11. LABORATÓRIOS DO CURSO
11.1

De Informática

O Curso de Ciências Contábeis dispõe de laboratórios de informática, instaladas em sistema
de rede, com acesso a internet e à intranet da Instituição. Os laboratórios, cujo objetivo
principal é o de apoiar as atividades de ensino e pesquisa, em horários determinados, podem
ser utilizados pela comunidade externa. Os alunos contam com um serviço permanente de
apoio técnico e assessoramento por parte de funcionários experientes no campo da
informática.

11.2

De Ensino

Além do laboratório de informática, os alunos dispõem do laboratório de prática de ensino,
devidamente equipado com mobiliários adequado e materiais pedagógicos das diferentes
áreas de ensino (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciênciass).

Esse laboratório contribui com atividades de pesquisa, com trabalhos de grupos de alunos e
com a formação de professores em um programa de educação continuada através de cursos,
oficinas, palestras e confecção e utilização de materiais didáticos. aprimorando o
processo ensino-aprendizagem.
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS

1º SEMESTRE
Disciplina: Análise Textual
Ementa: Língua, fala, norma, variações e sociedade; Modalidades linguísticas falada e
escrita; O português coloquial e a norma culta; Leitura e produção escrita; Estratégias de
leitura: recuperação da informação; Compreensão e interpretação de textos; Reflexão
sobre forma e conteúdo; O texto e sua funcionalidade; Textualidade: coesão e coerência,
intenção comunicativa, habilidades de interpretação; Gêneros textuais; O estilo na
escrita; Tipologia textual.

Bibliografia Básica
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo:
Publifolha Houaiss, 2008.
ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: Análise e construção
de sentido. São Paulo: Editora Moderna, 2006.
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto interlocução e gêneros. São Paulo: Editora Moderna, 2007.

Bibliografia Complementar
ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2008.
FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática,
2007.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.
FAVERO, Leonardo Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2002.
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto.
São Paulo, Editora Contexto, 2011.
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Disciplina: Contabilidade Básica

Ementa: Campo de atuação e finalidade da contabilidade. Objeto de estudo: o
patrimônio e sua dinâmica. Registro Contábil. Resultado. Estoques. Competência. Balanço
Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Destinação do Resultado do
Exercício.

Bibliografia Básica
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade fundamental. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009

Bibliografia Complementar
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 12. ed. rev., atual. e mod. São Paulo:
Atlas, 2006.
GOUVEIA, Nelson. Contabilidade básica. 2. ed. São Paulo: Harbra, 2001.
IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto R. Manual de contabilidade
das sociedades por ações: aplicável também às demais sociedades. 4. ed. rev. atual. São
Paulo: Atlas, 1995.
NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade básica. 10. ed. São
Paulo:
Frase, 2002.

Disciplina: Contabilidade e Mercado de Trabalho

Ementa: Mercado de Trabalho e a busca de um emprego; A contabilidade e a profissão
de contador; Metodologia Contábil; Legislação Contábil; CFC; CRC; CPC; IBRACON;
FIPECAFI; Demonstrativos Contábeis; Ética Contábil.
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Bibliografia Básica
ET AL, Ana Lucia Jankovic Barduchi. Empregabilidade: Competências Pessoais e
Profissionais. São Paulo: Pearson/Prentice Hall. 2009.
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. São Paulo: Atlas. 2007.
SÁ, Antonio Lopes de. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas. 2006.

Bibliografia Complementar
BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis: Estrutura, Análise e Interpretações. 6
edição. São Paulo, ATLAS: 2009.
IUDICIBUS, Sergio D; et al. Contabilidade Introdutória. 9. ed. São Paulo: ATLAS, 1998
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 12. ed. rev., atual. e mod. São Paulo:
Atlas, 2006. NIYAMA, Jorge K.; GOMES, Amaro L. Oliveir. Contabilidade de Instituições
Financeiras. 3. ed. São Paulo: ATLAS, 2005.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

Disciplina: Introdução à Administração

Ementa: Fundamentos da Administração. O processo administrativo. Áreas funcionais da
Administração.

Bibliografia Básica
SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São
Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2008.
KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à administração. 6ª edição. São Paulo: Editora
Atlas, 2004. LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto. Administração:
princípios e tendências. 2. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2008.
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Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Campus Elsevier: São
Paulo, 2007.
NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. Teoria Geral da Administração para o século
XXI. São Paulo: Ática, 2007.
STONER, James Arthur Finch; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 1999. MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. 6. ed. rev. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2007.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos
de criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

Disciplina: Matemática para Negócios

Ementa: Revisão de Matemática Básica. Funções Aplicadas na Relação Custo, Receita e
Lucro.
Modelos de Demanda e Oferta de Mercado. Fundamentos de Matemática Aplicada a
Finanças.

Bibliografia Básica
SILVA, Luiza Maria Oliveira da. MACHADO, Maria Augusta Soares. Matemática aplicada à
administração, economia e contabilidade - Funções de uma e mais variáveis. São
Paulo:Cengage, 2011.
GOLDSTEIN, Larry Joel; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Matemática aplicada:
economia, administração e contabilidade. São Paulo: Bookman, 2006.
HARIKI, S. Matemática Aplicada: Administração, Economia e Contabilidade. São Paulo:
Saraiva, 1999.

Bibliografia Complementar
KMETEUK FILHO, Osmir. Fundamentos da matemática financeira. 2. ed. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2010. 117 p.
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MATHIAS, Washington Franco. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
NETO. Assaf Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações. 11 ed. São Paulo.
ATLAS, 2009. SILVA, Sebastiao Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio
Medeiros da. Matemática
Básica Para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2002.
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
587 p.

Disciplina: Fundamentos de Direito Empresarial

Ementa: Fundamentos do Direito. Direito Objetivo. Subjetivo. Fontes Primárias.
Secundárias. Integração das Normas Jurídicas. Teoria da Empresa. Empresário.
Obrigações Profissionais. Sociedades. Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Responsabilidade dos sócios. Tipos societários. Sociedade Limitada e Sociedade Anônima.
Direito Cambiário. Contratos Empresariais. Relação de Consumo. Recuperação e Falência
da Empresa

Bibliografia Básica
BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito
Comercial. 5 ed. rev e atual. São Paulo: RT, 2009.
CAMPINHO, Ségio. Direito de Empresas à Luz do Novo Código Civil. 11 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2010.
MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009

Bibliografia Complementar
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
400p. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. São
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Paulo: Saraiva. 2008 GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008.
PIMENTEL. Carlos Barbosa. Direito Comercial: Teoria e Questões. 7. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier. 2007 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2008.
v.1.

Disciplina: – Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional

Ementa: Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior.
Planejamento financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a
Empregabilidade.
Empreendedorismo e Cases de Sucesso.
Bibliografia Básica:
FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira. São Paulo: Saraiva, 2009. 0 ex.
CHIAVENATO, Idalberto. Carreira e competência: você é aquilo que você faz. 3.ed.
Saraiva, 2013. 234 p. ISBN 978-85-204-3287-7
SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor: um guia de
finanças pessoais.
São Paulo: Cengage Learning, 2012. 86 p ISBN 978-85-221-1257-9.

Bibliografia Complementar:
XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e
Competências. Editora Pearson Education. Ano 2005.
BIAGIO, Luiz Arnaldo - Empreendedorismo - Construindo seu projeto de vida. Editora
:Manole. Ano:
2009.
ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro:IBPEX. 2010.
SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de
finanças pessoais.
São Paulo: Cengage Learning, 2013.
ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010.
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2º SEMESTRE

Disciplina: Contabilidade Comercial e Financeira

Ementa: Operações com mercadorias – compras, vendas e ajustes; Tributos incidentes
sobre compras e vendas de mercadorias; Operações financeiras; Ajuste a valor presente
das contas a receber e contas a pagar; Operações com ativo imobilizado; Noções de
impairment.

Bibliografia Básica
MARION, José Carlos e IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Comercial - atualizado
conforme Lei
11.638/07 e MP 449/08. 8ª Ed. São Paulo: Altas, 2009
IUDÍCIBUS, Sérgio de. et AL. Contabilidade Introdutória.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2006
IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária (Normas Internacionais
de Contabilidade). São Paulo: Atlas, 2010. 1ª ed.

Bibliografia Complementar
COUTINHO, Átimo de Souza et al. Contabilidade financeira. Rio de Janeiro: FGV,
2009.132p.
RIBERIO. Osni Moura. Contabilidade Comercial Fácil. Saraiva. 15. Ed.: São Paulo, 2003
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 12. ed. rev., atual. e mod. São Paulo:
Atlas, 2006. ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços - um enfoque
econômicofinanceiro. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
SILVA, José Pereira. Análise Financeira das Empresas. São Paulo: Atlas, 2008

Disciplina: Estatística Aplicada

86

Ementa: Tipos de Dados, Arredondamentos, Medidas Estatísticas, Preparação de Dados
para Análises Estatísticas Gráficos, Séries Estatísticas, Técnicas de Amostragem, Intervalo
de Confiança, Distribuição Normal de Probabilidade e Noções de Testes de Hipóteses.

Bibliografia Básica
BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada a gestão empresarial. 3.ed. São Paulo: Atlas,
2011. SILVA, Ermes Medeiros da et al. Estatística para os cursos de economia,
administração e ciências contábeis. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1996-1998. 2 v.
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2.ed. São Paulo: Atlas,
1995. 459 p.
Bibliografia Complementar
ANDERSON, David R; SWEENEY Dennis J,;WILLIANS, Thomas A. Estatística Aplicada à
Administração e Econômia. 2.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009
SMAILES, Joanne; McGrane Angela. Estatística Aplicada à Administração com Excel. São
Paulo. Atlas, 2006
TRIOLA, Mario F. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro. LTC, 2008
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 224 p. il.
LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando Excel. São Paulo: Lapponi, 1997. 401p.
STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. Tradução Alfredo Alves. São
Paulo:
Harbra, c1986. 495 p. il.

Disciplina: Fundamentos das Ciências Sociais

Ementa: Fundamentos das Ciências Sociais e suas especificidades; Precursores e modelos
clássicos de explicação sociológica; A contribuição da Antropologia e da Ciência Política
para a compreensão dos fenômenos culturais e sociais; A atualidade das Ciências Sociais
na análise da vida contemporânea.

Bibliografia Básica
OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 2009. 304 p.
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COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3. ed. São
Paulo:
Moderna, 2007.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 21. ed. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2007.

Bibliografia Complementar
MARTINS, Maria Helena Pires; ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando: introdução
a filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2005;
DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro:
Rocco, 1987;
RODRIGUES, José Albertino (org.). Émile Durkheim: sociologia. 9. ed. São Paulo: Ática,
2008. São Paulo: Ática, 1978 (Coleção Grandes Cientistas Sociais).
MARTINS, Carlos Benedito. Que é sociologia. São Paulo: Brasiliense,
2001; COHN, Gabriel (org.) . Weber. São Paulo: Editora Ática, 1979.

Disciplina: Fundamentos de Economia

Ementa: A ciência econômica e seus principais conceitos A evolução do pensamento
econômico. Os fundamentos básicos da microeconomia e da macroeconomia. A
importância da ciência econômica para as demais ciências e para o Direito. Análise da
estrutura de mercado. Os objetivos da política macroeconômica e o papel do estado na
economia. O desenvolvimento econômico e a integração internacional.

Bibliografia Básica
VASCONCELLOS, M. A. Fundamentos de Economia. São Paulo:Saraiva, 2008, 3a ed.
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 18. ed. atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2000.
KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à Economia. Rio deJaneiro: Elsevier, 2007.
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Bibliografia Complementar
CANO, Wilson. Introdução à economia: uma abordagem crítica. 2. ed. rev., atual. eampl.
São Paulo:
UNESP, 2007. 292 p.
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Econômia. São Paulo: Cemgage Learning, 2009.
PASSOS. Carlos Roberto Martins; NOGAMI Otto. Princípios de Econômia. São Paulo:
Pioneira, 2002.
SINGER, Paul. Aprender Economia. São Paulo: Brasiliense, 2002.
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; ENRIQUEZ GARCIA, Manuel. Fundamentos
de economia. 2 ed. São Paulo: Saraiva. 2004.
O'SULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven M.; NISHIJIMA, Marislei. Introdução à economia:
princípios e ferramentas. São Paulo: Prentice Hall, 2004

Disciplina: Legislação Trabalhista e Previdenciária

Ementa: Introdução ao Direito Trabalhista e Previdenciário; O Contrato de Trabalho e
Relação de Emprego; Equiparação Salarial; Alteração, Suspensão e Interrupção do
Contrato de Trabalho; Duração do Trabalho; Cessação do Contrato de Trabalho; Direito
Coletiva do Trabalhador; Conflitos Coletivos de; Direito Previdenciária na Constituição;
Direito Previdenciário; Direito Previdenciário.

Bibliografia Básica
CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem
holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade,
preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999.
ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Normas regulamentadoras comentadas e ilustradas:
legislação de segurança e saúde no trabalho. 8. ed. Rio de Janeiro: GVC, 2011.
GARCIA, Roni Genicolo. Manual de rotinas trabalhistas: problemas práticas na atuação
diária. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 497

Bibliografia Complementar
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 862 p.
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BRASIL. Clt; Legislação Previdenciária e Constituição Federal. São Paulo: Saraiva, 2007.
GOMES, Elizeu Domingues. Rotinas Trabalhistas e Previdenciárias. 9. ed. Belo Horizonte:
Lider, 2009.
HORVATH JUNIOR. Miguel. Direito previdenciário. 6. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2006.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Disciplina: Psicologia nas Organizações

Ementa: Visão histórica da Psicologia; Psicologia aplicada ao espaço organizacional;
formas do comportamento humano no contexto organizacional; emoção no trabalho;
percepção e inteligência; Os processos de selecionar e treinar nos perfis desejados pela
organização; Comportamento Organizacional.

Bibliografia Básica
BERGAMINI; Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à Administração de Empresas:
Psicologia do Comportamento Organizacional. São Paulo: Atlas, 2008.
Robbins, Stephen. Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson Education, 2005
11ª Edição.
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas Organizações. São Paulo: Saraiva. 3ª Ed. 2010.

Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das
organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 539 p. ISBN 978-85-352-3755-9
AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia Aplicada à Administração: Uma
abordagem interdisciplinar. Ed. Saraiva - 1 Ed. 2009.
BERGAMINI, Cecilia Whitaker. Motivação nas Organizações. São Paulo: Atlas, 1997.
REGATO. Vilma Cardoso. Psicologia nas Organizações. Rio de Janeiro: Rio, 2005.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
3º SEMESTRE
Disciplina: – Análise Estatística

90

Ementa: Revisão das medidas de resumo; Gráficos e medidas de assimetria e de curtose;
Probabilidades, Distribuições de probabilidades discretas, Distribuições de probabilidades
contínuas; Correlação e Regressão; Números índices e uso da estatística com o software
Microsoft Excel.
Bibliografia Básica:
BRUNI, Adriano Leal; PAIXÃO, Roberto Brazileiro. Excel aplicado à gestão empresarial.
1.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 222p. il.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 224p. il.
KAZMIER, Leonard J. Estatística aplicada à economia e administração. 4.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2007.
Bibliografia Complementar:
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 1996. [327] p. il.
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo Luciano.
Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 267 p. il.
LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando Excel. São Paulo: Lapponi, 1997. 401p.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis. Princípios de estatística: 900 exercícios
resolvidos e propostos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1990. 255 p. il.
MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. São Paulo:
Saraiva, 2003.

Disciplina: Contabilidade de Custos

Ementa: Contextualização da Contabilidade de Custos. Terminologia e propósitos de
custos. Classificação e fluxo dos custos. Apuração do resultado. Alocação de custos.
Departamentalização.
Custeio baseado em atividades.

Bibliografia Básica
FERREIRA, José Antonio Stark. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2013. 378
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p. ISBN 9788576051183
VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Contabilidade de custos: um
enfoque direto e objetivo. 9. ed. São Paulo: Frase, 2010. 331 p
HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M.; FOSTER, George. Contabilidade de custos:
uma abordagem gerencial. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

Bibliografia Complementar BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e
formação de preços: com aplicações na
calculadora HP 12C e Excel. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 569 p
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 370 p.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. 5.ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
365 p. ISBN 9788522458288
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos fácil. 7. ed. ampl. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2009.
254 p.
DUBOIS, Alexy; KULPA, Luciana; SOUZA, Luiz Eurico de. Gestão de custos e formação de
preços: conceitos, modelos e instrumentos: abordagem do capital de giro e da margem
de competitividade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 254 p.

Disciplina: Estrutura das Demonstrações Contábeis

Ementa: Estrutura conceitual da contabilidade. Estrutura e Elaboração das
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício
- DRE, Demonstração do Resultado do Exercício Abrangente – DRA, Demonstração dos
Lucros e Prejuízos Acumulados – DMPL e de Lucros e Prejuízos Acumulados - DLPA;
Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, Balanço Social; Demonstração do Valor
Adicionado – DVA, Notas Explicativas. Outras informações.

Bibliografia Básica
BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis: Estrutura, Análise e Interpretações. 6
edição. São Paulo, ATLAS: 2009.
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IUDÍCIBUS, Sérgio de [et. al.]. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as
sociedades. São Paulo, ATLAS: 2010.
SILVA, Alexandre Alcântara da. Estrutura, Análise e Interpretação das Demonstrações
Contábeis. 2 edição. São Paulo, ATLAS: 2010.

Bibliografia Complementar VELTER, Francisco; MISSAGIA, Luiz Roberto. Contabilidade de
custos e análise das demonstrações contábeis: teoria e questões comentadas
atualizado de acordo com a Lei nº 11.941/2009. Rio de
Janeiro: Campus, 2010. 288 p.
LEONE, George S. G. Custos. São Paulo: Atlas, 2000.
NASCIMENTO, Jonilton Mendes do. Custos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos Fácil. São Paulo: Saraiva, 2005.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2003.

Disciplina: Teoria da Contabilidade

Ementa: Estrutura conceitual básica e Evolução histórica da Contabilidade. Objetivos.
Princípios Fundamentais de Contabilidade. Convenções. O Ativo, o Passivo, o Patrimônio
Líquido e suas mensurações e avaliações. Receitas, Despesas, Perdas e Ganhos e suas
mensurações. Legislações e Normas Vigentes.

Bibliografia Básica
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade, 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. MARION, José Carlos. Introdução à Teoria da Contabilidade, 4ª ed.
São Paulo:
Atlas, 2008.
SÁ. Antonio Lopes. Teoria da Contabilidade, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar
HENDRIKSEN, Eldon S. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999.
FAVERO, Hamilton Luiz. Contabilidade: teoria e prática. 6. ed. atual. São Paulo: Atlas,
2011. 320 p.
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ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso básico de contabilidade. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002. 301 p.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
OLIVEIRA, Luis Martins de. Manual de Contabilidade Tributária. São Paulo: Atlas, 2006.

Disciplina: Legislação Tributária

Ementa: Atividade financeira do estado; Tributo e suas espécies; Competência tributária;
Limitações ao Poder de Tributar; Vigência, integração e interpretação da legislação
tributária; Obrigação tributária; Crédito Tributário; Processo tributário; Tributos sobre o
comércio exterior; Tributos sobre a produção e a circulação de bens e serviços; Tributos
sobre a renda e o patrimônio.
Bibliografia Básica:
COELHO, Sacha Calmon. Curso de Direito Tributário: rev. e atual. de acordo com o
Código Civil de 2002, Rio de Janeiro: Forense, 2006.
SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Direito financeiro e tributário. 5 Ed. São Paulo: Atlas,
2006.
CREPALDI, Silvio Aparecido. et. alli. Direito Tributário. Teoria e Prática. São Paulo:
Forense, 2009.

Bibliografia Complementar:
HENDRIKSEN, Eldon S. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999.
IUDÍCIBUS, Sérgio. Introdução à teoria da contabilidade. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 12. ed. rev., atual. e mod. São Paulo:
Atlas, 2006.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
OLIVEIRA, Luis Martins de. Manual de Contabilidade Tributária. São Paulo: Atlas, 2006.

4º SEMESTRE

Disciplina: Apuração e Análise de Custos

94

Ementa: Comportamento dos custos. Função de custos. Aplicação dos custos indiretos.
Sistemas de acumulação de custos. Custos para controle. Produção conjunta.

Bibliografia Básica
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas,
2009. 4ª ed.
HORNGREN, Chalres. Contabilidade de Custos - volume 1 e 2. São Paulo: Prentice Hall,
2004. 11ª ed.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo; Atlas, 2006.
Bibliografia Complementar
VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Contabilidade de custos: um
enfoque direto e objetivo. 9. ed. São Paulo: Frase, 2010. 331 p.
FERREIRA, José Antônio Stark. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson, 2007.
LEONE, George S. Guerra. Cursots: planejamento, implantação e controle. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
NASCIMENTO, Jonilton Mendes do. Custos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luis Martins; COSTA, Rogério Guedes. Gestão
estratégica de custos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009

Disciplina: Contabilidade Gerencial
Ementa: Contextualização da contabilidade gerencial. Métodos de apuração do
resultado. Relação custo x volume x lucro. Ponto de equilíbrio. Margem de segurança.
Grau de alavancagem operacional. Assuntos que auxiliam o gestor à tomada de decisão.
Precificação.

Bibliografia Básica
ANTHONY A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan e S. Mark Young. Contabilidade
Gerencial.
São Paulo: Atlas, 2008. 2ª ed.
HORNGREN, Charles. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Prentice Hall.2004.
BÓRNIA, Antonio Cezar. Análise Gerencial de Custos. São Paulo: Atlas, 2010.
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Bibliografia Complementar
HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne. Gestão de custos: contabilidade e controle. São
Paulo:
Cengage Learning, 2010. 783 p.
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços. 5.ed. São
Paulo, Atlas, 2010.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas,
2010. 5ª ed.
FERREIRA, José Antônio Stark. Contabilidade de custos - São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2007.

Disciplina: Matemática Financeira

Ementa: Objetivos e aplicações da matemática financeira. Conceitos e convenções. Fluxo
de caixa. Unidade de medida da taxa de juros. Juros simples. Juros compostos. Operações
de desconto. Séries de pagamentos. Sistemas de amortização de dívidas. Princípios de
avaliação de investimentos.

Bibliografia Básica
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 9ª. Edição. São
Paulo, Editora Elsevier, 2011.
SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: Aplicações à Análise de
Investimentos. 5ª Edição, São Paulo, Pearson Education, 2010.
BRUNI, Adriano Leal, FAMÁ, Rubens. Matemática Financeira com HP12C e EXCEL, 5ª
edição, Editora Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar
ROSS, Stephen A. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2002.
FARIA, Rogério Gomes de. Matemática comercial e financeira.
GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de administração Financeira, 10ª Edição, Pearson
Education, 2004.
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SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática financeira. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Disciplina: Metodologia da Pesquisa

Ementa: O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica: escolha do tema.
Problematização do tema. Justificativa, metodologia e fontes. A determinação dos
objetivos. O embasamento teórico. O projeto de pesquisa, estrutura e formatação. A
redação científica: ética e legitimidade do saber.
Normas técnicas para formatação do TCC: artigo científico e monografia.

Bibliografia Básica
BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991.

Bibliografia Complementar
BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da Pesquisa Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002.
ARMELLEI Junior, Walter. Redação Fundamental. Rio de Janeiro: Esetec, 2004.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico.
7. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2008.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2005.

Disciplina: Prática Contábil Informatizada I
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Ementa: Prática de Contabilidade Informatizada; Uso de Software especializado;
Organização Empresarial; Constituição e Legalização de Empresas; Estruturação
Tributária; Estruturação do Plano de Contas; Escrituração Contábil.

Bibliografia Básica
FAVERO, Hamilton Luiz; LONARDONI, Mário. Contabilidade: teoria e prática. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2011. 1 v.
LONARDONI, MARIO; SOUZA, CLOVIS DE; TAKAKURA, MASSAKASU. Contabilidade, V.1 Teoria E
Pratica. São Paulo.Atlas. 2004.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. xvi ; 544
p. (Série Fácil) ISBN 9788502202009

Bibliografia Complementar
CORNACHIONE JÚNIOR, Edgard Bruno. Informática aplicada às áreas de contabilidade,
administração e economia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 306 p.
GOUVEIA, Nelson. Contabilidade básica. 2. ed. São Paulo: Harbra, 2001.
IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto R. Manual de contabilidade
das sociedades por ações: aplicável também às demais sociedades. 4. ed. rev. atual. São
Paulo: Atlas, 1995.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 12. ed. rev., atual. e mod. São Paulo:
Atlas, 2006.

Disciplina: Contabilidade e Gestão Tributária I

Ementa: Funções e atividades da Contabilidade Tributária. Procedimentos fiscais.
Regulamentação, escrituração fiscal e contabilização de tributos indiretos ISS, ICMS, IPI,
PIS e COFINS e encargos sociais.
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Bibliografia Básica
OLIVEIRA, Luís Martins, CHIEREGATO, Renato et all. Manual de Contabilidade Tributária.
3 ed. São Paulo, Atlas: 2004.
PÊGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2007.
CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento tributário na prática: gestão tributária
aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 203 p

Bibliografia Complementar
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Direito tributário e financeiro. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
260p.
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 11. ed. rev. e atual. São Paulo:
Atlas, 2009 COELHO, Sacha C. Navarro, Curso de Direito Tributário Brasileiro, Rio de
Janeiro, Forense. 2002.
Código Tributário Nacional.
MARTINS, Ives G.S., Comentários ao Código Tributário Nacional, São Paulo. Saraiva,
2002.
HIGUCHI, HIROMI. O Imposto de Renda das Empresas. São Paulo: IR Publicações Ltda,
2005.

5º SEMESTRE

Disciplina: Análise das Demonstrações Financeiras

Ementa: A empresa e sua estrutura de informações. Análise tradicional das
demonstrações contábeis. Análise avançada das demonstrações contábeis. Conclusão e
elaboração do relatório

Bibliografia Básica
SILVA, José Pereira. Análise financeira das empresas. São Paulo: Ed. Atlas, 2008.
IUDICIBUS, Sergio de. Análise de Balanços. São Paulo: Ed. Atlas, 2008.
MATARAZZO, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanços. São Paulo: Ed. Atlas, 1995.
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Bibliografia Complementar
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços - um enfoque econômicofinanceiro. 8 ed.
São Paulo: Atlas, 2009.
GITMAN, L. J. Princípios da administração financeira. 7. ed. São Paulo: Harbra,2002.
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial: atualizado
conforme Lei n.
11.638/07 e Lei n. 11.941/09. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. Princípios de
administração financeira. São Paulo: Atlas, 2002.
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial.
4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Disciplina: Contabilidade Societária I

Ementa: Avaliação de Investimentos Societários, Método de Equivalência Patrimonial.
Transações entre Partes Relacionadas, Incorporação, Fusão, Cisão, Dissolução, Liquidação
e Extinção de Sociedades.

Bibliografia Básica
FIPECAFI, Manual da Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010.
IUDICIBUS, Sergio de et.al. Manual de Contabilidade Societária. Aplicável a todas as
sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, Eliseu. IUDÍCIBUS, Sérgio de. GELBECK, Ernesto Rubens. Manual de
Contabilidade das Sociedades Por Ações – Suplemento.

Bibliografia Complementar
ALMEIDA, M. C. Contabilidade Avançada. São Paulo: Atlas, 1997.
BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis: Estrutura, Análise e Interpretações. 6
edição. São Paulo, ATLAS: 2009.
HENDRIKSEN, Eldon; BREDA, M. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999.

100

NEVES, S. das. VICECONTI, P. E. V. Contabilidade Avançada e Análise das Demonstrações
Financeiras. 15 ed. São Paulo: Frase, 2007.
PEREZ JUNIOR, Jose Hernandez; OLIVEIRA, Luis Martins de. Contabilidade Avançada. 2
ed. São Paulo:
Atlas, 1998.

Disciplina: Gestão Atuarial

Ementa: História do Seguro e Estrutura do Mercado. Principais Conceitos e
Características do Seguro. Aspectos Técnicos do Seguro. Contabilidade de Seguros.
Introdução à Ciência Atuarial. Reservas de Garantia. Relacionamento do Mercado
Segurador com a SUSEP.

Bibliografia Básica
SOUZA, Silney. Seguros: Contabilidade, Atuária e Auditoria. 2 ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
MARTINS, Gilberto de Andrade. Fundamentos da Previdência Complementar: Da Atuária
à Contabilidade. Atlas, 2006
SILVA, Affonso. Contabilidade e análise econômico-financeira de seguradoras. São Paulo,
Atlas, 1999.

Bibliografia Complementar
ANDERSON, David R; SWEENEY Dennis J,;WILLIANS, Thomas A. Estatística Aplicada à
Administração e Econômia. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6. ed. São
Paulo:
Atlas, 2009.
RODRIGUES, José Angelo. Gestão de Risco Atuarial. São Paulo: Saraiva, 2008. 1ª ed.
STEVENSON, William, J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 2001.
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Disciplina: Prática Informatizada II

Ementa: Estudo dos departamentos contábeis. Aspectos organizacionais. Orientações
legais e práticas. Aspectos tributários. Cumprimento das obrigações principais.
Cumprimento das obrigações acessórias. Utilização de aplicativos informatizados
contábeis.

Bibliografia Básica
LUIZ DOS SANTOS, José. Et al. Manual de práticas contábeis: aspectos societários e
tributários: atualizado pela Deliberação CVM 488/05. São Paulo: Atlas, 2007.
MACHADO, Antonio Claúdio da Costa e ZAINAGHI, Domingos Sávio. CLT interpretada:
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2ª. Ed. São Paulo, Manole, 2009.
MACHADO, Antonio Claúdio da Costa (organizador). Código tributário nacional
interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. São Paulo, Manole, 2010.

Bibliografia Complementar
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2007.
IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto R. Manual de contabilidade
das sociedades por ações: aplicável também às demais sociedades. 4. ed. rev. atual. São
Paulo: Atlas, 1995.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 12. ed. rev., atual. e mod. São Paulo:
Atlas, 2006. 6ºSEMESTRE

Disciplina: Administração de Sistemas de Informação

Ementa: Uso estratégico da tecnologia da informação. Administração Estratégica da
Informação. Desenvolvimento de ambientes eficientes e eficazes da tecnologia da
informação. Tipos e usos de informações.
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Bibliografia Básica
O’BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet.
2ª Edição. 6ª Triagem. Editora Saraiva, 2009.
REYNOLDS, Ralph M. Princípios de sistemas de informação. São Paulo: Cengage, 2008.
TURBAN, Efrain. Introdução a Sistemas de Informação - uma abordagem gerencial. 4ª
Edição. Campus, 2007.

Bibliografia Complementar
BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de Informação: Um Enfoque Gerencial. 2ª Edição. Atlas,
2008.
POLLONI, Enrico G. F. Administrando sistemas de informação.
SHITSUKA, Ricardo; SHITSUKA, I. C. M.; SHITSUKA, Caled D. W. M.; SHITSUKA, Dorlivete,
M. Sistemas de informação: um enfoque computacional. São Paulo: Ciência moderna,
2005.
STAIR, Ralph M, REYNOLDS,George W. Princípios de Sistemas de Informação: Uma
Abordagem Gerencial. 6ª Edição – Cengage Learning, 2008.

Disciplina: Administração Financeira

Ementa: Síntese da Administração Financeira. Risco e Retorno, Administração Financeira
de Curto Prazo. Financiamento de Longo Prazo.

Bibliografia Básica
ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JORDAN, Bradford D. Princípios de
administração financeira. São Paulo: Atlas, 2002.
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson, 2006.
BRIGHAM, Eugene F; HOUSTON, Joel F. Fundamentos da moderna administração
financeira. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
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Bibliografia Complementar
SANVICENTE, ANTONIO ZORATTO. Administração Financeira. 3. ed Sao Paulo: Atlas Ribeirão Preto, 1995. 283p.
ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto TIBÚRCIO. Administração do Capital de
Giro. 3ª ed,. São. Paulo: Atlas, 2002.
ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração financeira
Corporate finance. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; MURRIN, Jack. Avaliação de empresas valuation. 3. ed.
São Paulo, 2006.

Disciplina: Auditoria Operacional

Ementa: Conceitos, diferenças e semelhanças entre auditoria interna e externa.
Modalidades de auditoria. Auditoria governamental. Auditoria operacional. Auditoria
interna. Riscos de Auditoria. Controle Interno. Avaliação dos controles internos. Avaliação
dos riscos. Normas Constitucionais sobre o controle externo. Controle externo. Relatórios
de auditoria. Parecer na auditoria governamental.

Bibliografia Básica
LIMA, L.H. Controle Externo. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus, 2009, 3ª edição.
FERREIRA, R.J. Manual de Auditoria. Rio de Janeiro: Ferreira, 2009, 7ª edição.
JUND, S. Auditoria. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus, 2007, 9ª edição.

Bibliografia Complementar
CATELLI, Armando. Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON. 2
edição. São Paulo, Atlas: 2001.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. São Paulo – Atlas, 6º
edição.
FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
PADOVEZE, Clóvis Luiz. Controladoria estratégica e operacional. São Paulo: Pioneira,
2005.
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Disciplina: Contabilidade e Gestão Tributária II

Ementa: Tributos diretos. Regulamentação do IRPJ. Apuração e escrituração dos Lucros
Real, Presumido e arbitrado. IRPJ diferido e Provisão. Apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro.
Obrigações acessórias. Simples Nacional.
Bibliografia Básica
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 11ª Ed. São Paulo. Editora Atlas
S.A. 2009. OLIVEIRA, Luis Martins, CHIEREGATO, Renato et all. Manual de Contabilidade
Tributária. 3ª ed. São Paulo, Atlas: 2004.
PÊGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 5ª Ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 2007.

Bibliografia Complementar
CARNEIRO, Claudio. Manual de direito tributário: teoria, jurisprudência e mais de 700
questões. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
COELHO, Sacha C. Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro.
Forense. 2002. OLIVEIRA, Luís Martins, CHIEREGATO, Renato et all. Manual de
Contabilidade Tributária. 3 ed. São Paulo, Atlas: 2004.
SILVA, Lourivaldo Lopes da. Contabilidade avançada e tributária. 2.ed. São Paulo:
Thomson, 2007.

Disciplina: Contabilidade Societária II

Ementa: Consolidação de Demonstrações Contábeis. Noções de Contabilidade em moeda
de poder aquisitivo constante. Balanço Social e DVA - Demonstração do Valor
Adicionado.

Bibliografia Básica
REIS, Arnaldo Carlos de Resende. Contabilidade Avançada. Ed. Saraiva. 2006.
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VICECONTI, Paulo V. e NEVES, Silvério das. Contabilidade Avançada. Ed. Frase. 10ª
edição.
FIPECAFI, Manual da Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010.

Bibliografia Complementar
HERNANDEZ PEREZ JUNIOR, José, OLIVEIRA, Luiz Martins de. Contabilidade Avançada. 3ª.
ed. São Paulo: Atlas, 2001.
HENDRIKSEN, Eldon; BREDA, M. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999.
NEVES, S. das. VICECONTI, P. E. V. Contabilidade Avançada e Análise das Demonstrações
Financeiras. 15 ed. São Paulo: Frase, 2007.
PEREZ JUNIOR, Jose Hernandez; OLIVEIRA, Luis Martins de. Contabilidade Avançada. 2
ed. São Paulo:
Atlas, 1998.

7º SEMESTRE

Disciplina: Orçamento Empresarial

Ementa: Princípios fundamentais de planejamento e controle, orçamento de
investimentos, orçamento de vendas, produção, matérias-primas, mão-de-obra-direta,
custos indiretos de fabricação, custo de produção, custos das vendas, fluxo de caixa,
resultado, contabilização do orçamento e demonstrações financeiras orçadas.

Bibliografia Básica
FREZZATT, Fábio. Orçamento Empresarial. São Paulo: Atlas 2007.
MOREIRA, José Carlos (Coord.). Orçamento empresarial: manual de elaboração. 5. ed.
São Paulo:
Atlas, 2002.
SOBANSKI, Jaert J. Prática de Orçamento Empresarial. São Paulo: Atlas, 2000.
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Bibliografia Complementar
ANTHONY, Robert N. GOVINDARAJAN, Vijay. Sistemas de controle gerencial. 1ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2001.
MARQUES, Antonio Carlos Ferreira. Orçamento estratégico. Campinas: Alínea, 2001.
PADOVEZE, Clóvis Luís; TARANTO, Fernando Cesar. Orçamento empresarial: novos
conceitos e técnicas. São Paulo: Pearson, 2008.
PARSLOE, Eric. O Orçamento. São Paulo: Nobel, 2001.

Disciplina: Auditoria Contábil

Ementa: Origem da auditoria externa, desenvolvimento das técnicas de auditoria,
evolução da auditoria externa no Brasil, auditoria interna, órgãos relacionados com os
auditores. Normas de auditoria. Controles internos. Procedimentos de auditoria. Papéis
de trabalho.

Bibliografia Básica
ATTIE, William. Auditoria – conceitos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2010, 5ª edição.
ALMEIDA, M. C. Auditoria – Um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 2010, 7ª
edição.
CREPALDI, S. A. Auditoria Contábil: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000.

Bibliografia Complementar
CATELLI, Armando. Controladoria: uma abordagem da gestão econômica – GECON. 2
edição. São Paulo, Atlas: 2001.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. São Paulo – Atlas, 6º
edição.
FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria: teoria e prática. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
PADOVEZE, Clóvis Luiz. Controladoria estratégica e operacional. São Paulo: Pioneira,
2005.
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Disciplina: Orçamento Público

Ementa: A disciplina propõe o debate e a compreensão sobre as questões centrais que
envolvem o Orçamento Público e seu ambiente com estudo de seus principais aspectos
como: princípios e planejamento do Orçamento Público, Ciclos orçamentários, Receitas e
Despesas Públicas, Plano plurianual e Lei das Diretrizes Orçamentárias, Elaboração do
orçamento público, Controle e execução orçamentária, Lei de Responsabilidade Fiscal,
legislação que regulamenta os orçamentos públicos, o papel dos vários órgãos do
governo no processo orçamentário, entre outros

Bibliografia Básica
JUND, Sergio. Administração, orçamento e contabilidade pública. 2 ed. Rio de
Janeiro:Elsevier, 2006.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei N. 4.320, de 17 de Março de 1964.
Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em: 24
fev 2010.
SENADO Federal. Lei Complementar N. 101, de 4 de Maio de 2000.
Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=216874>.
Acesso em: 24 fev 2010.

Bibliografia Complementar
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública. 10.Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração pública. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
MEDAUAR, Odete. Direito administativo moderno. 8. ed. São Paulo: RT, 2004.
PISCITELLI, Roberto; TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública. 10. ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
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Disciplina: Tópicos Especiais em Contabilidade

Ementa: Ativo Biológico e Produtos Agrícolas. Ativo não Circulante mantido para venda e
operação descontinuada. Benefícios a empregados. Resultado por Ação. Balanço Social.
Governança Corporativa.

Bibliografia Básica
IUDÍCIBUS, Sérgio de. [et. al.]. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as
sociedades. São Paulo, ATLAS: 2010.
NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo V. Contabilidade avançada. 15. ed. São
Paulo: Frase, 2007.
PEREZ JUNIOR. José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de; COSTA, Rogério Guedes.
Gestão estratégica de custos.

Bibliografia Complementar
ANDRADE, Adriana de. ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa: Fundamentos,
Desenvolvimento e Tendências. 1 edição. São Paulo, Atlas: 2009.
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.186/09 - NBC T 19.29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola.
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.188/09 - NBC T 19.28 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda
e Operação Descontinuada.
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.193/09 - NBCT 19.31 – Benefícios a Empregados.
RESOLUÇÃO CFC N.º 1.287/10 - NBC T 19.42 – Resultado por Ação. www.cpc.org.br

Disciplina: Estágio Supervisionado

Ementa: A Ética profissional e o código de ética do contador. O Estágio e seus aspectos
legais. O desenvolvimento das atividades de Estágio e os relatos de acompanhamento. O
Projeto de pesquisa como planejamento de TCC.
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Bibliografia Básica
ASHLEY, Patricia Almeida (coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed.
São Paulo:
Saraiva, 2008.
FORTES, José Carlos. Manual do contabilista. São Paulo: Saraiva, 2005.
MORAES, Ana Shirley de França. Estágio curricular e Trabalho de Conclusão de Curso na
área de gestão e negócios - união teoria e prática pela pesquisa. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2010.

Bibliografia Complementar CFC.
Brasília:

CFC,

Legislação

2003. Disponível

Da

Profissão

Contábil.

em

<http://www.cfc.org.br/uparq/legis_profcontabil.pdf >.
GRECO, ALVISIO / AREND, LAURO / GARTNER, GUNTHER. Contabilidade - Teoria E Pratica
Basicas. 2. ed São Paulo: Saraiva, 2009.
HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas,
2007. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

8º SEMESTRE

Disciplina: Contabilidade Internacional

Ementa: Contabilidade Internacional: origem, organismos internacionais (IASC, IAS, IASB,
IASCF, IFRIC, SAC). Convergência das Normas Brasileiras às Normas Internacionais.
Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1). Estoques (IAS 2). Políticas Contábeis,
Estimativas e Eventos subsequentes (IAS 8 e IAS 10). Imposto de Renda (IAS 12).
Imobilizado (IAS 16). Leases (IAS 17). Receitas (IAS 18). Custos dos Empréstimos (IAS 23).
Demonstrações Contábeis Consolidadas e Separadas (IAS 27). Investimentos em
Coligadas (IAS 28). Combinação de Negócios (IFRS 3). Impairment de ativos (IAS 36).
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37).
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Ativos Intangíveis (IAS 38).

Bibliografia Básica
CARVALHO, L. Nelson. LEMES, Sirlei. COSTA, Fábio Moraes da. Contabilidade
Internacional: Aplicação das IFRS 2005. 1 edição. São Paulo, Atlas: 2009.
LEMES, Sirlei. CARVALHO. L. Nelson. Contabilidade Internacional para Graduação. 1
edição. São Paulo, Atlas: 2010.
Manual de Normas Internacionais de Contabilidade: IFRS versus normas brasileiras Ernest & Young, FIPECAFI. 1 edição. São Paulo, Atlas: 2009.

Bibliografia Complementar
IUDÍCIBUS, Sérgio de.[et. al.]. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as
sociedades.
São Paulo, ATLAS: 2010.
CFC. Contabilidade para pequenas e médias empresas. Brasília: CFC, 2010. Disponível
em < http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=60 >.
FRANCO, Hilário. A contabilidade na era da globalização. São Paulo: Atlas, 1999.
PEREZ, JUNIOR; José Hernandez. Conversão de demonstrações contábeis. 6.ed. São
Paulo, 2006

Disciplina: Contabilidade Pública

Ementa: A disciplina propõe o debate e a compreensão sobre as questões centrais que
envolvem a Contabilidade Pública e seu ambiente com estudo de aspectos inerentes ao
orçamento público das entidades governamentais, como: Receitas e Despesas Públicas,
Estrutura dos Balanços Públicos, Plano de Contas, Sistemas Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial.

Bibliografia Básica
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública. São Paulo: Editora Atlas, 2006.
LIMA, Diana Vaz de, CASTRO, Róbison Gonçalves de. Contabilidade Pública: integrando
união, estados e municípios (Siafi e Siafem) (livro-texto) 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.
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ARAUJO, Inaldo. Contabilidade Pública, da Teoria à Prática. São Paulo: Editora Saraiva,
2007.

Bibliografia Complementar
ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. São Paulo, Atlas.
PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Contabilidade Pública, uma Abordagem da Administração
financeira Pública. São Paulo, Atlas.
Portaria STN 340, de 26.4.2006, DOU de 26.4.2006. Manual de Procedimentos das
Receitas Públicas.
3. ed.
http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Port_stn_340_261106.p
df Portaria STN 564, de 27.10.2004, DOU 08.11.2004. Manual de Procedimentos da Dívida
Ativa. 1. ed.
http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Portaria564.pdf.

Disciplina: Controladoria

Ementa: Principais conceitos, objetivos, e a estrutura da área de Controladoria. O
Controller e suas funções. Sistema Empresa. Controladoria no processo de gestão.
Controladoria na Estratégia, na Execução e no Controle. Instrumentos utilizados pela
Controladoria - Sistemas de Informação, Avaliação de Desempenho: Balanced Scorecard,
Orçamento, Gestão Operacional, Gestão do Capital de Giro, Análise Financeira, Gestão de
Custos. Valor da Empresa: EVA - Economic Value Added (Valor Econômico Agregado ou
Adicionado).

Bibliografia Básica
PADOVEZE Clovis Luis. Controladoria Básica. 2 edição. São Paulo. Cengage Learning:
2010.
PADOVEZE, Clovis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional. 2 edição. São Paulo.
Cengage Learning: 2009.
MOSIMANN, Clara Pellegrinello. FISCH, Sílvio. Controladoria: seu papel na
administração de empresas. 2 edição. São Paulo, Atlas: 1999.
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Bibliografia Complementar
CATELLI, Armando. Controladoria: uma abordagem da gestão econômica – GECON. 2
edição. São Paulo, Atlas: 2001.
FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V. Contabilidade avançada. São Paulo: frase,
2007.
Silva, José Pereira da. Análise financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2008. 9ª ed.

Disciplina: Mercado Financeiro

Ementa: Sistema Financeiro Nacional. Mercados Financeiros: Monetário, Crédito, Capitais
e Cambial.
Produtos Financeiros. Risco da Taxa de Juros na Carteira de Títulos de Renda. Carteira
Eficiente de Ações com Oportunidades de Investimentos em Títulos de Renda Fixa sem
Risco. Modelo de Precificação de Ativos(CAPM). Valor em Risco de uma Carteira de
Ações(VaR). Derivativos.

Bibliografia Básica
ASASAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. São Paulo: Atlas, 2009.
BRUNI, Adriano Leal. Avaliação de investimentos. São Paulo: Atlas, 2008.
SECURATO, José Roberto; SECURATO, Cláudio. Mercado financeiro. 3. ed. São Paulo:
Saint Paul, 2009.

Bibliografia Complementar
FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2002. MELLAGI FILHO, Armando e ISHIKAWA, Sérgio. Mercado Financeiro e
de Capitais. São Paulo: Atlas, 2000.
OLIVEIRA, Virgínia I.; GALVÃO, Alexandre; RIBEIRO, Érico (org.). Mercado financeiro. São
Paulo:
Elsevier, 2006.
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ANDREZO, Andrea Fernandes. Mercado financeiro: aspectos conceituais e históricos. 3
ed. São Paulo: Atlas, 2007.

Disciplina: Perícia Contábil

Ementa: - Fundamentos de Perícia Contábil. Plano de Trabalho em Perícia Contábil.
Laudos Periciais.
Objetivos e Espécie de Perícia Contábil. Perícia Judicial. Exercício da Função Pericial
Contábil. Tipos de
Perícia Contábil. Os Processos de Apuração de Haveres. Normas e Procedimentos na
Perícia Contábil

Bibliografia Básica
ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. Ed. Atlas, São Paulo, 2000.
ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil. Ed. Atlas, São Paulo, 2002.
SÁ, Antonio Lopes. Perícia Contábil. Ed. Atlas, São Paulo, 2005.

Bibliografia Complementar
ANDRADE, Nilton de Aquino. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
NEVES, Antônio Gomes das. Curso Básico de Perícia Contábil. São Paulo: LTr, 2000.
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública. São Paulo: Editora Atlas, 2006.
MAGALHÃES, Antonio de Deus Farias e outros. Perícia Contábil - uma abordagen teórica,
ética, legal, processual e operacional. Ed. Atlas, São Paulo, 2006.
SILVA JUNIOR, José Barbosa da (coord.) Prática contábil: assuntos tributários. São Paulo:
Atlas, 2003.

Disciplina: TCC em Ciências Contábeis

Ementa: Os Modelos de TCC e a análise do Pré-Projeto de TCC de Estágio. Orientação
metodológica e de conteúdo. Desenvolvimento da produção escrita na modelagem do
Relatório de Pesquisa.
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Bibliografia Básica
CERVO, Amado Luiz. Metodologia Científica. São Paulo: Makron Books, 2002.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 17. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientifico. São Paulo: Cortez,
2002.

Bibliografia Complementar
FERREIRA, R.J. Manual de Auditoria. Rio de Janeiro: Ferreira, 2009, 7ª edição.
FIORIN, José Luiz. Lições de Texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 2001.
LIMA, L.H. Controle Externo. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus, 2009, 3ª edição.
SILVA, Donísio da (coord.). Língua portuguesa: leitura, interpretação e elaboração de
textos. Rio de Janeiro: Editora Rio, 2006.

Disciplina: Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão

Ementa: Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos
sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções
instrumentais em LIBRAS.

Bibliografia Básica
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT. Dicionário de símbolos. 20. ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2006. GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa
perspectiva sócio-interacionista. São Paulo: Plexus, 2002.
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras:
estudos lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004.
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