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MATEMÁTICA 
Funções: Conceitos, Representação gráfica, Funções usuais, Estudo da reta, Eixo das 
coordenadas. Limites: Conceito, Limite de uma função num ponto, Cálculo de limites, 
Continuidade de uma função, Aplicação do estudo de limites. Derivadas: Conceito, 
Função derivada; Regras de derivação; Aplicação do estudo de derivadas. Diferencial: 
Definição e generalidades; Diferencial de uma função. Integral: Definição e 
generalidades, Integral definida; Integral indefinida; Primitiva de uma função. 
 
 
MATHEMATICS 
Functions: Concepts, Graphic representation, Usual functions, Study of line, Axis of 
coordinates. Limits: Concepts, Limit of a function at a point, Calculation of limits, 
continuity of a function, Application of the limits study. Derivatives: Concepts, derived 
function; Derivation rules; Application of the study of spin. Differential: Definition and 
generalities; Differential of a function. Integrals: Definition and generalities, Definite 
Integral; Indefinite integral; Primitive of a function. 
 
 
 

 
 
 
INTRODUÇÃO A ECONOMIA 
Conceitos básicos em economia. Noções básicas da história do pensamento 
econômico. Conceitos básicos de microeconomia, macroeconomia e economia 
internacional. Educação ambiental. 
 
 
INTRODUCTION TO ECONOMICS  
Basic concepts in economics. Understanding the history of economic thought. Basics 
of microeconomics, macroeconomics and international economics. Environmental 
education. 
 
 
 

 
 
 
CIÊNCIAS SOCIAIS 
Conceitos fundamentais das Ciências Sociais: indivíduo, sociedade, cultura e poder. O 
papel das organizações na constituição do mundo moderno. Transformações sociais 
no mundo do trabalho 
 
 
SOCIAL SCIENCES  
Fundamental concepts of Social Sciences: individual, society, culture and power. The 
role of organizations in the constitution of the modern world. Social transformations in 
the world of work. 
 



 
 

 
 
 
 
INSTITUIÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 
Direito: fontes. Organograma do Poder Judiciário. Noções de: pessoas naturais e 
jurídicas; bens; negócio jurídico; contratos em geral. Princípios constitucionais da 
administração pública. Noções de Direito Administrativo. 
 
 
INSTITUTION OF PUBLIC AND PRIVATE LAW  
Law: sources. Organization Chart of the Judiciary. Notions of: natural and legal 
persons; goods; legal business; contracts in general. Constitutional principles of public 
administration. Understanding Administrative Law. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE GERAL I 
Objetivos da contabilidade. Patrimônio: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Plano de 
Contas. Estática e dinâmica patrimonial. Receita, despesa e resultado. Fatos 
contábeis. Balancete de verificação. Encerramento do resultado do exercício. Balanço 
patrimonial. Demonstrações Contábeis obrigatórias. Princípios Contábeis. 
 
 
GENERAL ACCOUNTING I  
Objectives of accounting. Estate: Active, passive and net asset. Chart of bills. Statics 
and dynamics of asset. Revenue, expenditure and income. Accounting facts. Trial 
balance. Closure of income. Balance sheet. Mandatory Financial Statements. 
Accounting Principles. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE GERAL II 
Pronunciamento Conceitual Básico – CPC 00. 
Enfoque na estrutura das demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucro e Prejuízos 
Acumulados, Demonstração das Mutações do PL, Demonstração do Fluxo de Caixa, 
Demonstração do Valor Adicionado. Elaboração de Notas Explicativas. 
 
 
GENERAL ACCOUNTING II  
Basic Conceptual Pronouncement - CPC 00.  
Focus on the structure of financial statements: Balance Sheet, Statement of Income, 
Statement of Income and Accumulated Losses, Statement of Changes in PL, Cash 
Flow Statement, Statement of Value Added. Drafting Notes. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
MICROECONOMIA 
O comportamento do consumidor. Demanda individual e de mercado. Produção. Custo 
de produção. Maximização de lucros e oferta competitiva. 
 
 
MICROECONOMICS  
Consumer behavior. Individual and market demand. Production. Cost of production. 
Profit maximization and competitive supply. 
 
 
 

 
 
 
ESTATÍSTICA 
A unidade curricular introduz os primeiros instrumentos básicos de metodologia 
estatística, no que se refere a levantamentos e apresentação de dados, agrupados e 
isolados, sistemas de amostragens e números índices, através de exercícios 
instrumentais para subsidiar as unidades curriculares de formação profissional. 
 

STATISTICS                                                                                                                 
This course introduces the first basic tools for statistical methodology, with regard to 
withdrawals and presentation of data, grouped and isolated, sampling systems and 
index numbers through instrumental exercises to subsidize the courses of vocational 
training systems. 

 

 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
Empresário: caracterização e inscrição, capacidade. Sociedade: caracterização; 
sociedade não personificada: da sociedade em comum, noções acerca da sociedade 
em conta de participação; sociedade personificada: sociedade simples, sociedade em 
nome coletivo, noções de sociedade em comandita simples; sociedade limitada; 
noções da sociedade em comandita por ações, da sociedade cooperativa, das 
sociedades coligadas. Liquidação das sociedades. Estabelecimento: caracterização, 
registro, nome empresarial, prepostos (em especial contabilista), escrituração. Ordem 
econômica e financeira. 
 
 
BUSINESS LAW  



Businessman: characterization and description, capacity. Society: characterization; 
society not personified: the society in commonality, notions about society in account to 
participate; personified society: simple society, general partnership, notions of limited 
partnership; limited liability company; notions of partnership limited by shares, 
cooperative society, the affiliated companies. Liquidation of companies. Establishment: 
characterization, registration, business name, agents (especially accounting), records. 
Economic and financial order. 
 
 
 

 
 
 
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 
Conceitos e tipos de organizações. Teoria das Organizações. Processo administrativo: 
planejar, organizar, dirigir e controlar. Níveis hierárquicos –estratégico, tático e 
operacional. Estratégia – conceitos, tipos e vantagem competitiva. Evolução das 
principais abordagens administrativas. Administração de Recursos. Desafios e 
tendências na gestão das organizações. Práticas contemporâneas da administração. 
 
 
FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT  
Concepts and types of organizations. Theory of Organizations. Administrative process: 
planning, organizing, directing and controlling. Hierarchical-strategic, tactical and 
operational levels. Strategy - concepts, types and competitive advantage. Evolution of 
the main administrative approaches. Resource Management. Challenges and trends in 
the management of organizations. Contemporary practices of management. 
 
 
 

 
 
 
TEORIA CONTÁBIL 
Desenvolvimento do pensamento contábil. A contabilidade norte-americana e sua 
influência. A contabilidade anglo-saxônica. Teoria versus prática contábil. 
Contabilidade: objeto e objetivos. Normas e princípios contábeis. Estrutura dos 
conceitos contábeis. Ativo: conceituação, caracterização, avaliação/mensuração. 
Passivo: conceituação caracterização, avaliação/mensuração. Patrimônio Líquido; 
teorias que o embasam. Receitas, despesas, ganhos e perdas. Evidenciação 
(disclosure). 
 
 
ACCOUNTING THEORY  
Development of accounting thought. The U.S. accounting and its influence. The Anglo-
Saxon accounting. Accounting theory versus practice. Accounting: object and goals. 
Accounting standards and principles. Structure of accounting concepts. Actives: 
conceptualization, characterization, evaluation / measurement. Liabilities: 
conceptualization characterization, assessment / measurement. Equity; theories that 
underpin. Revenues, expenses, gains and losses. Disclosure. 
 
 
 

 



 
 
GESTÃO DE PESSOAS 
Gestão de Pessoas nas organizações: histórico, evolução, objetivos.  O 
posicionamento da Administração de Recursos Humanos como um 
sistema/processos. Recrutamento de Pessoal. Seleção de Pessoal. Treinamento e 
Desenvolvimento. Avaliação de desempenho. Comportamento Organizacional. 
Estratégias motivacionais. Especificidades das relações de trabalho e da gestão de 
pessoas no setor público. Tendências para Gestão de Pessoas. 
 
 
PEOPLE MANAGEMENT  
Managing People in organizations: history, evolution, goals. The positioning of Human 
Resource Management as a system / process. Recruitment. Personnel Selection. 
Training and Development. Performance evaluation. Organizational Behavior. 
Motivational strategies. Specifics of labor relations and personnel management in the 
public sector. Trends for Human Resources Management. 
 
 
 

 
 
 
ESTATÍSTICA II 
Estimação por ponto e por intervalo, testes de hipóteses, distribuições x2, t de student 
e F de Snedecor: aplicações para médias, noções de análise de variâncias e noções 
de Análise de regressão simples e múltipla. 
 
 
STATISTICS II  
Estimation point and interval, hypothesis testing, x² distributions, Student t and 
Snedecor F: applications for arithmetic average, notions of variance analysis and 
notions of analysis simple and multiple regressions. 
 
 
 

 
 
 
DIREITO DO TRABALHO 
Desenvolver nos acadêmicos de Ciência contábeis o interesse em conhecer o Direito 
Do Trabalho, especialmente como Ciência Social e Legislação Providenciaria, com a 
qual o profissional de administração vai estar diretamente  envolvido. 
 
 
LABOUR LAW  
Develop in accounting students interest in knowing the Labor Law, especially as Social 
Science and Legislation would provide, with which the professional administration will 
be directly involved. 
 
 
 

 
 



 
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA 
Empresa; Patrimônio da Empresa; Gestão da empresa: Receitas e Despesas; Plano 
de Contas; Operações Básicas Comerciais: compra, venda, impostos e taxas 
incidentes; Demais Operações Comerciais; Levantamento contábil da empresa; 
Aspectos Trabalhistas e Previdenciários: Folhas de pagamento: mensal, de férias, de 
13º Salário, remunerações e descontos, rescisões contratuais, encargos sociais e 
tributários; Operações Financeiras e de Financiamentos. 
 
 
INTERMEDIATE ACCOUNTING  
Business; Equity of the Company; Business Management: Income and Expenses; 
Chart of Invoice; Basic Commercial Operations: jobs, taxes and charges incurred; 
Other Business Operations; Business accounting survey; Labor and Social Security 
Aspects: Payrolls: monthly, vacations, 13th Salary, wages and discounts, contract 
terminations, social and tax charges; Capital Markets and Financing. 
 
 
 

 
 
 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Analisar as demonstrações financeiras e a estrutura das demonstrações contábeis 
ajustadas para análise. Avaliar as empresas pela Análise vertical e Horizontal. Analisar 
os indicadores econômico-financeiros. 
 
 
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS  
Analyze financial statements and the structure of financial statements adjusted for 
analysis. Evaluate companies by vertical and horizontal analysis. Analyze the 
economic and financial indicators. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE AVANÇADA 
Aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários e outros ativos. Avaliação de 
investimentos permanentes pelo método da equivalência patrimonial. Consolidação 
das demonstrações contábeis. Sociedades controladas em conjunto - jointventures. 
Investimentos permanentes em coligadas, suas equiparadas e controladas no 
exterior.  Reestruturações societárias - incorporação, fusão e cisão de 
empresas.  Reavaliação de ativos.  
 
 
ADVANCED ACCOUNTING  
Application of funds in securities and other assets. Evaluation of long-term investments 
under the equity method. Consolidation of financial statements. Jointventures - jointly 
controlled companies. Permanent investments in associates, subsidiaries and its 
equivalent overseas. Corporate restructurings - incorporation, merger and demerger. 
Revaluation of assets. 
 
 



 

 
 
 
METODOLOGIA 
Tipos de Conhecimentos. Ciência: do medo à Ciência, evolução da Ciência, 
neutralidade científica. Tipos de pesquisa. Projeto da Pesquisa: levantamento de 
fontes ou revisão de Literatura, problema, hipótese, justificativa, objetivos, 
metodologia, cronograma, recursos, referências. Instrumentos de coletas de dados: 
questionário, carta explicação. Entrevista. Observação.  Noções de análise de 
conteúdo. Citações: direta, indireta e citação de citação. Os diversos tipos de trabalhos 
acadêmicos, em especial, artigos e monografias. 
 
 
METHODOLOGY  
Types of Knowledge. Science: from Fear to the Science, evolution of science, scientific 
neutrality. Types of research. Research Project: Mapping fonts or review of literature, 
problem, hypothesis, rationale, objectives, methodology, schedule, resources, 
references. Instruments of data collection: questionnaire, explanation letter. Interview. 
Observation. Notions of content analysis. Quote: direct, indirect and service of citation. 
The various types of academic papers, in particular, articles and monographs. 
 
 
 

 
 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
Sistema tributário nacional. Normas e princípios fundamentais e gerais, à luz da 
Constituição e do Código Tributário Nacional. Impostos Diretos, Impostos Indiretos e 
Contribuições, no âmbito Federal, Estadual e Municipal (exceto Imposto de Renda). 
 
 
TAX LAW  
National tax system. Standards and fundamental and general principles, in the light of 
the Constitution and the National Tax Code. Direct Taxes, Indirect Taxes and 
Contributions, under Federal, State and Municipal spheres (excluding Tax Declaration). 
 
 
 

 
 
 
MÉTODOS QUANTITATIVOS 
Regressão linear simples e correlação simples. Pressupostos básicos do modelo 
clássico de regressão linear. Modelos não lineares. Estimação e precisão dos 
estimadores. Regressão e correlação múltiplas. Teste de hipótese e predição.  
Regressão pela origem. Violações dos pressupostos básicos (causas, consequências, 
detecção e correções).  Uso de variáveis binárias (dummy) no modelo de regressão. 
Modelos com variáveis defasadas.  Introdução à análise de séries temporais. 
 
 
QUANTITATIVE METHODS  



Simple linear regression and simple correlation. Basic assumptions of the classical 
linear regression model. Nonlinear models. Estimation and precision of estimators. 
Multiple regression and correlation. Hypothesis testing and prediction. Regression 
through the origin. Violations of the basic assumptions (causes, consequences, 
detection and correction). Use of dummy variables in the regression model. Models 
with lagged variables. Introduction to time series analysis. 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE DE CUSTOS 
Natureza da Contabilidade de Custos, sistemas de produção: noções básicas de 
custos. Tipos de custeio e apropriação. Análise de custos. Processos produtivos: 
análise e contabilização. Integração da contabilidade de custos com a contabilidade 
industrial.  Sistema de Custeamento por Ordem de Produção. Custeio dos Produtos 
Conjuntos e de Subprodutos. Métodos de Custeio. Aspectos Técnicos e Práticos de 
Sistemas de Custos. 
 
 
COST ACCOUNTING  
Nature of Cost Accounting, production systems: basics cost. Types of funding and 
ownership. Cost analysis. Processes: analysis and accounting. Integration of Cost 
Accounting with industrial accounting. Costing System by Production Order. Costing of 
Products Sets and Byproducts. Costing methods. Technical and Practical Aspects of 
Cost Systems. 
 
 
 

 
 
 
FINANÇAS CORPORATIVAS I 
Função e estrutura financeira das empresas. Objetivos da administração financeira. 
Decisões empresariais e a contabilidade. A importância das demonstrações contábeis 
e dos relatórios gerenciais. Fundamentos de matemática financeira: conceitos básicos, 
regime de juros simples, regime de capitalização composta, taxas de juros, operações 
de curto prazo com descontos, equivalência de capitais, séries uniformes de 
pagamentos, planos de amortização de empréstimos e financiamentos.  Aspectos 
gerais sobre o capital de giro. Gestão de caixa e equivalentes de caixa. Gestão de 
contas a receber e contas a pagar. Gestão financeira de estoques e logística. 
 
 
CORPORATE FINANCE I  
Function and structure of financial companies. Objectives of financial management. 
Business decisions and accounting. The importance of the financial statements and 
management reports. Fundamentals of financial mathematics: basic concepts, system 
of simple interest, compound capitalization regime, interest rates, short-term 
transactions with discounts, equity capital, uniform series of payments, repayment 
plans for loans and financing. General aspects of working capital. Management of cash 
and cash equivalents. Management of receivable bills and payable bills. Inventory 
financial management and logistics. 
 
 



 

 
 
 
 
 
CONTABILIDADE PÚBLICA I 
Princípios e Classificações de orçamento e Créditos Adicionais. Contabilidade Pública 
x Contabilidade Privada. Registros: Orçamentários, Extra-Orçamentários, Financeiros, 
Patrimoniais e Extra-Patrimoniais. Demonstrativos da Área Governamental e 
Resultados Apurados e suas análises. Prestação de Contas Governamentais. 
 
 
PUBLIC ACCOUNTING I  
Principles and Ratings for Budget and Additional Credits. Public Accounting vs. Private 
Accounting. Registers x: Budgetary, Extra-Budgetary, Financial, Asset and Extra-asset. 
Demonstratives of the governamental area and Calculated Results and their analyzes. 
Provision of Government Accounts. 
 
 
 

 
 
 
 
CONTABILIDADE AVANÇADA II 
Esta disciplina contempla conteúdos relacionados às normas brasileiras referentes à 
área das Ciências Contábeis e de temas complementares nas áreas de Contabilidade 
Introdutória, Geral, Intermediária, Avançada I. Permite a inserção de conteúdos que 
incorporem os desenvolvimentos recentes normativos no campo das Ciências 
Contábeis. 
 
 
ADVANCED ACCOUNTING II  
This course includes content related to Brazilian standards relating to the area of 
Accounting and complementary themes in the areas of Introductory Accounting, 
General, Intermediate and Advanced Accounting I. Allows insertion of content that 
incorporates the latest regulatory developments in the field of Accounting. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I 
A disciplina aborda os principais aspectos da Legislação Tributária Brasileira. 
Capacitar os discentes para a leitura; despertar o interesse pela pesquisa tributária. 
 Debater e auxiliar a compreensão dos procedimentos contábeis       
 Desenvolver todo o conteúdo, sob variados aspectos, tais como: conceitos, tipos, 
métodos, técnicas, dispositivos legais, estudos de casos, resolução de exercícios e 
outros procedimentos, visando a construção de uma consciência crítica e técnica das 
pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem relativo aos temas propostos. 
 
 



TAX ACCOUNTING I  
The course covers the main aspects of the Brazilian Tax Legislation. Empowering 
Learners for reading; generate interest in tax research.  
Discuss and assist the understanding of accounting procedures.  
Develop all content under various aspects, such as: concepts types, methods, 
techniques, legal provisions, case studies, problem solving and other procedures 
aimed at building a critical and technical awareness of those involved in the teaching-
learning on the proposed themes. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE GERENCIAL 
Modelos de apoio à decisão gerencial do profissional de ciências contábeis em cujas 
questões operacionais e estratégicas os conceitos de custo são ferramentas 
importantes. 
 
 
MANAGERIAL ACCOUNTING  
Models to support managerial decision making of accounting in operational and 
strategic issues whose professional concepts of cost are important tools. 
 
 
 

 
 
 
FINANÇAS CORPORATIVAS II 
Fluxos de caixa e a tomada de decisão para orçamento de capital. Técnicas de análise 
de projetos de investimentos: período de payback, valor presente líquido, taxa interna 
de retorno, taxa interna de retorno modificada e índice de lucratividade. Análise do 
risco na avaliação de projetos de investimentos: análise de cenários, análise de 
sensibilidade e árvore de decisão. Estrutura de capital da empresa. Custo de capital: 
próprio e de terceiros. Capital Asset Pricing Model – CAPM. Análise de resultados e 
valor agregado: alavancagem operacional, alavancagem financeira e gestão baseada 
em valor. Risco, retorno e custo de oportunidade. Hipótese de eficiência do mercado e 
teoria da sinalização. 
 
 
CORPORATE FINANCE II  
Cash flows and decision making for the capital budget. Technical analysis of 
investment projects: payback period, net present value, internal rate of return, modified 
internal rate of return and profitability index. Risk analysis in the evaluation of 
investment projects: scenario analysis, sensitivity analysis and decision tree. Capital 
structure of the company. Cost of capital: equity and debt. Capital Asset Pricing Model 
- CAPM. Analysis of results and value: operating leverage, financial leverage and 
value-based management. Risk, return and opportunity cost. Hypothesis of market 
efficiency and signaling theory. 
 
 
 

 



 
 
CONTABILIDADE PÚBLICA II 
Lei de Responsabilidade Fiscal; Orçamento Público; Créditos Adicionais; Patrimônio 
Público; Plano de Contas e Escrituração Contábil; Demonstrações Contábeis na Área 
Publica; Funções Básicas do Siafi. 
 
 
PUBLIC ACCOUNTING II  
Fiscal Responsibility Law; Public budget; Additional credits; Public Property; Chart of 
Accounts and Bookkeeping; Statements in Public Area; Basics of Siafi. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA II 
Tributos federais e impostos estaduais e municipais. Planejamento Tributário. 
Alternativas de Planejamento Tributário. 
 
 
TAX ACCOUNTING II  
Federal taxes and state and local taxes. Tax Planning.  
Alternatives Tax Planning. 
 
 
 

 
 
 
 
AUDITORIA CONTÁBIL 
Conceito de auditoria. Origem e evolução da auditoria. Tipos de auditoria. Normas de 
auditoria. Planejamento da auditoria: Conhecimento do negócio; relevância; risco de 
auditoria e estratégias preliminares de auditoria; Amostragem; programas de auditoria. 
Estudo e avaliação do controle interno: Procedimentos de auditoria. Papéis de 
trabalho. Trabalho de campo. Relatórios de auditoria. 
 
 
ACCOUNTING AUDIT  
Audit concept. Origin and evolution of the audit. Types of audit. Auditing standards. 
Planning the audit: Knowledge of the business; relevance; Preliminary audit risk and 
audit strategies; sampling; audit programs. Study and evaluation of internal control: 
Audit Procedures. Working papers. Fieldwork. Audit reports. 
 
 
 

 
 
 
MERCADOS FINANCEIROS 
Estrutura e funcionamento do mercado financeiro no Brasil: aspectos teóricos, práticos 
e legislação. Tipos mais freqüentes de instrumentos financeiros derivativos. Contrato 



futuro. Contrato a termo. Contrato de opção. Contrato de swaps. Tipos de operações. 
Operações de hedging. Operações de arbitragem. Operações de especulação. 
Mercados futuro e a termo. Capitalização contínua. Futuro de taxas de juros. 
Aplicações de taxas contínuas.  Preço a termo. Preço futuro. Títulos com ou sem 
rendimentos. Hedging com futuros. Base e risco de base. Swaps de moedas e de 
juros. Mercado de opções. Fatores que influem no preço. Limites e visualização 
gráfica. Estratégias e risco. Modelo de Black & Scholes. 
 
 
FINANCIAL MARKETS  
Structure and functioning of the financial market in Brazil: theoretical, practical and 
legislation aspects. Frequent types of derivative financial instruments. Future contract. 
Forward contract. Option contract. Swap contract. Types of operations. Hedging 
operations. Arbitrage transactions. Operations of speculation. Future and forward 
markets. Continuous compounding. Future interest rates. Applications of ongoing fees. 
Price term. Future price. Titles with or without income. Hedging with futures. Base and 
basis risk. Currency swaps and interest. Options market. Factors that influence the 
price. Limits and graphical visualization. Strategies and risk. Black & Scholes model. 
 
 
 

 
 
 
CONTROLADORIA 
Histórico, conceito, importância e o papel da controladoria nas organizações. A 
estrutura da controladoria e o papel e exigências técnicas do controller. Área de 
abrangência da controladoria. A controladoria e o processo de gestão empresarial. 
Aspectos relacionados à coordenação do sistema de planejamento, controle, sistemas 
de informação, gestão de pessoas e organização. Sistema de informação da 
controladoria e sistema integrado de gestão.  Avaliação de desempenho e resultado e 
o uso do Balanced Scorecard pela controladoria. Estruturação de empresas em 
unidade de negócios, Métodos de decisão baseados em custos e políticas de preços e 
de redução de custos. 
 
 
CONTROLLING  
History, concept, importance and role of controlling in organizations. The structure and 
role of controllership and technical requirements of the controller. Area covered by the 
comptroller. The comptroller and business process management. Aspects related to 
the coordination of the planning, control, information systems, human resources 
management and organization system. Of the controller and integrated management 
information system. Evaluation of performance and results and the use of the Balanced 
Scorecard by the controller. Structuring of companies in the business unit, methods 
based on costs and pricing policies and cost reduction decision. 
 
 
 

 
 
 
LABORATÓRIO CONTÁBIL 
Familiarizar o aluno com a evolução e o atual estágio das tecnologias computacionais, 
com os principais aplicativos da atualidade. 
 



 
ACCOUNTING LAB  
Familiarize the student with the evolution and current state of computer technology, 
with key applications today. 
 
 
 

 
 
 
INTRODUÇÃO AO SEGURO E PREVIDÊNCIA 
Conceitos, legislação e estrutura dos mercados de seguros e previdenciário. 
Importância das entidades de previdência complementar e das empresas seguradoras 
no contexto econômico e social nacional. Projeções atuariais dos planos de benefício 
de caráter previdenciário e seus reflexos na contabilidade. Plano de contas e 
estruturação das operações e dos demonstrativos contábeis. 
 
 
INTRODUCTION TO INSURANCE AND PENSION  
Concepts, laws and structure of insurance and pension markets. Importance of 
complementary pension funds and insurance companies in national economic and 
social context. Actuarial projections of pension benefit plans, character and its effects 
on accounting. Plan bills and structuring of operations and financial statements. 
 
 
 

 
 
 
PERÍCIA E ARBITRAGEM CONTÁBIL 
Normas Brasileiras de Contabilidade (da Perícia Contábil): objetivo, conceito, 
execução, procedimentos, planejamento da perícia contábil, termo de diligência, laudo 
e parecer pericial contábil, quesitos e respostas, quesitos novos. Lei da Arbitragem 
(Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996); Provas: conceito, valor e função da forma, 
prova dos negócios jurídicos, meios de prova, em especial a perícia. 
 
 
ACCOUNTING EXPERTISE AND ARBITRATION  
Brazilian Accounting Standards (of Forensic Accounting): purpose, concept, 
implementation, procedures, planning, forensic accounting, due diligence term, 
accounting reports and expert opinion, questions and answers, new questions. 
Arbitration Law (Law 9,307 of September 23, 1996); Evidence: concept, value and 
function of the form, proof of legal transactions, the evidence, in particular the 
expertise. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 
Responsabilidade social das empresas: história e perspectivas teóricas. Contabilidade 
e balanço social: origem, perspectivas de análise. Modelos institucionais de balanço 
social: IBASE, ETHOS, Leis, outros. Plano de Contas Ambiental. Modelos contábeis: 



Demonstração do Valor Adicionado. Demonstração do Valor Adicionado Interno. 
Demonstração dos Excedentes. Contabilidade e meio ambiente: perspectivas e 
conceitos básicos. Regulação contábil: perspectivas teóricas e modelos de regulação. 
 
 
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING  
CSR: history and theoretical perspectives. Accounting and social reporting: origins, 
perspectives of analysis. Institutional models of social balance: IBASE, ETHOS, Laws, 
others. Plan for Environmental Auditors. Accounting standards: Value Added 
Statement. Statement of Value Added Internal. Statement of Surplus. Accounting and 
the environment: perspectives and basic concepts. Accounting regulation: theoretical 
perspectives and models of regulation. 
 
 
 

 
 
 
ÉTICA PROFISSIONAL E PRÁTICA CONTÁBIL 
Conceitos morais fundamentais: ética, filosófica, educação, formação, justiça, 
convicção e responsabilidade, consciência moral, etc. Código de ética do profissional 
da contabilidade. Prática profissional da contabilidade de empresas. Processo de 
constituição e transformação de empresas. Prática simulada em laboratório com uso 
de software específico da área contábil. 
 
 
ETHICS AND ACCOUNTING PRACTICE  
Fundamental moral concepts: ethics, philosophy, education, training, justice, conviction 
and responsibility, conscience, etc.Code of ethics of the accounting professional. 
Professional practice of accounting firms. Formation and transformation process of 
companies. Practice simulated in the laboratory using specific software accounting 
area. 
 
 
 

 
 
 
ECONOMIA BRASILEIRA 
Aspectos introdutórios sobre a economia brasileira. Aspectos demográficos, as formas 
de mensuração do produto nacional, o conceito de desenvolvimento econômico e o 
problema do desemprego. Principais determinantes do comportamento do produto, 
como o consumo, os investimentos, o governo e o setor externo. Análise do 
desenvolvimento econômico brasileiro em termos históricos, cobrindo desde os 
primórdios de uma economia agroexportadora, o início do processo de industrialização 
brasileira, chegando aos Planos Heterodoxos até 1994. Reformas ocorridas no Brasil 
no período recente, com a análise da implantação e dos resultados do Plano Real, 
bem como das reformas relacionadas à inserção internacional do país, à 
regulamentação do sistema financeiro e às mudanças no papel do Estado. 
 
 
BRAZILIAN ECONOMY  
Introductory aspects of the Brazilian economy. Demographic aspects, forms of 
measurement of national product, the concept of economic development and the 
problem of unemployment. Main determinants of the performance of the product, such 



as consumption, investment, government and the foreign sector. Analysis of Brazilian 
economic development in historical terms, covering from the beginnings of an agro-
exporting economy, the beginning of the Brazilian industrialization, reaching heterodox 
plans until 1994. Reforms that occurred in Brazil in recent years, with the analysis of 
the implementation and results of the Real Plan, as well as related international 
integration of the country, the regulation of the financial system and the changing role 
of the state reforms. 
 
 
 

 
 
 
LIBRAS 
História, língua, identidade e cultura surda. Aspectos linguísticos e teóricos da Libras. 
Educação de surdos na formação de professores, realidade escolar e alteridade. 
Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: fonologia, morfologia, sintaxe, 
semântica e pragmática. Prática em Libras: vocabulário geral e especifico da área de 
atuação docente. 
 
 
LIBRAS – Brazilian Sign Language 
History, language, identity and deaf culture. Linguistic and theoretical aspects of 
LIBRAS.   
Deaf education in teacher training, school reality and otherness. Study of the Brazilian 
Sign Language - LIBRAS: phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. 
LIBRAS Practice: general and specific vocabulary area of teacher performance. 
 
 
 

 
 
 
CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO 
Economia do Agronegócio; Procedimentos Contábeis; Inventário e Demonstrações 
Contábeis. Tratamento contábil e as respectivas divulgações, pertinentes à avaliação 
dos estoques dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas, como parte do registro 
das atividades agrícolas. 
 
 
AGRIBUSINESS ACCOUNTING 
Agribusiness Economics; Accounting procedures; Inventory and Financial Statements. 
Accounting treatment and related disclosures relevant to the assessment of stocks of 
biological assets and agricultural produce, as part of registration of agricultural 
activities. 
 
 
 

 
 
 
MACROECONOMIA 
O Modelo Clássico de Determinação do Produto e Emprego, O Modelo Keynesiano de 
Determinação da Renda, O Modelo Kaleckiano de Determinação da Renda, Modelo 



IS-LM e Demanda Agregada; Modelo IS/LM/BP, Aplicabilidade do modelo IS/LM/BP na 
interpretação das políticas econômicas. 
 
 
 
MACROECONOMICS  
The classic Product Determination and Employment, The Keynesian Model of Income 
Determination, The Kaleckian Model of Income Determination, Model IS-LM and 
Aggregate Demand Model; Model IS / LM / BP, Applicability of IS / LM / BP model in 
the interpretation of economic policies. 
 
 
 

 
 
 
GOVERNANÇA CORPORATIVA 
Fornecer subsídios ao entendimento do papel da Governança Corporativa no mundo 
empresarial atual. Custos de agência. Separação da propriedade e controle. Códigos 
ou normas de Governança Corporativa. Ressaltar a percepção da relevância da 
comunicação e divulgação empresariais na redução do custo de capital da firma. 
Destacar a importância e as técnicas em uso para divulgação de informações de 
natureza econômico-financeira e contábil, de desempenho operacional e das ações da 
empresa voltadas à responsabilidade social. 
 
 
CORPORATE GOVERNANCE  
Provide input to the understanding of the role of corporate governance in today's 
business world. Agency costs. Separation of ownership and control. Codes or 
standards of Corporate Governance. To underscore the perceived relevance of 
communication and corporate disclosure in reducing the cost of capital of the firm. 
Highlight the importance and techniques in use for disclosure of economics and finance 
and accounting, operational performance and the company's share geared to social 
responsibility. 
 
 
 

 
 
 
AUDITORIA DE TRIBUTOS 
Capacitar os discentes a realizarem uma análise centrada no processo de 
planejamento e implementação do trabalho de auditoria de tributos. Dessa forma, 
pretende-se desenvolver habilidade técnicas para a auditoria independente, auditoria 
interna de empresas privadas e de órgãos de Fiscalização de tributos federais e 
estaduais. Modelos dos principais instrumentos de trabalho de uma auditoria de 
tributos, revisão de procedimentos fiscais; programa de auditoria fiscal; questionário de 
auditoria de tributos, modelos de relatório de auditoria para eliminar contingências 
tributárias e possibilitar a redução do ônus fiscal. 
 
 
TAX AUDIT  
Empowering Learners to conduct a study devoted to the planning and implementation 
of audit work of tributes process. Thus, we intend to develop technical skills for 
independent audit, internal audit of private companies and agencies Surveillance of 



federal and state taxes. Models of the main working tools of a tax audit, review of tax 
procedures; tax audit program; audit of taxes questionnaire templates audit report to 
eliminate tax contingencies and enable the reduction of the tax burden. 
 
 


