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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
1.1 HISTÓRICO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFBA E BASE LEGAL 

 
 O curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS foi criado pelo Decreto-Lei n.º 7.988, de 22.09.45, com o 

nome de curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS. O mesmo diploma legal estabelecia a 

duração de quatro anos e extinguia o curso superior de administração e finanças e o curso de atuário, 

criados através do Decreto nº. 20.158, de 30.06.31. 

 O curso de Ciências Contábeis era inicialmente ofertado na Bahia pela Escola Comercial da 

Bahia, que funcionava inicialmente na Rua Chile, 19, tendo sido posteriormente transferido para o 

Largo da Piedade. Tal Escola transformou-se na Fundação Faculdade de Ciências Econômicas, 

inaugurada em 07 de agosto de 1934, e posteriormente incorporada a Universidade Federal da Bahia 

através do Decreto Lei nº. 9.155 de 08.04.1946. 

 Em 1951, o curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS e ATUARIAIS, oferecido pela Faculdade de 

Ciências Econômicas da UFBA foi desmembrado em dois, o de Ciências Contábeis e o de Ciências 

Atuariais, sendo que apenas o primeiro continua sendo ofertado pela UFBA. 

 Em 27.12.1994, o curso de Ciências Contábeis da UFBA foi desanexado da Faculdade de 

Ciências Econômicas quando a Portaria MEC nº.1.796 criou a Faculdade de Ciências Contábeis da 

UFBA, dando um novo impulso ao curso. 

 Atualmente, o curso de Ciências Contábeis é normatizado pela Resolução CNE/CES nº.10 de 

16.12.2004, que define as suas Diretrizes Curriculares Nacionais (anexo IV) e pelo Parecer CNE/CES 

nº.329 de 11.11.2004, que apesar de ainda sujeito à homologação ministerial, define a carga horária de 

3.026 (três mil e vinte e seis) horas para o curso de Ciências Contábeis (anexo V). 

A busca da excelência tem sido uma das premissas básicas norteadoras de  todos os planos 

de ação da Unidade. Primeiro, a implementação de um programa de qualificação do corpo docente, já 

em andamento. Segundo, a instalação de Laboratórios de Informática, de Ensino à Distância e de 

Práticas Contábeis, de vital importância para as reformulações exigidas para a formação do novo 

contador e, por último, uma reforma curricular orientada para o atendimento das necessidades de um 

mercado em contínuo processo de mudança e para a formação de um profissional portador de cultura 

geral e humanística elevada, ao lado de conhecimentos técnicos e específicos. 

Neste contexto, a Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA tem o papel, não apenas de 

formar especialistas, mas, também, cidadãos éticos capazes de investigar a realidade e de interagir 

com outros setores da sociedade, conscientes da responsabilidade social da sua prática profissional. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 
 
 Apesar da existência de cerca de  53 cursos de Ciências Contábeis em funcionamento na 

Região Metropolitana de Salvador, dos quais são 50 noturnos, a demanda encontra-se distante de ser 

atendida, notadamente por tratar-se de área de conhecimento fundamental para suprimento de 

profissionais tanto para o setor público, como para o setor privado.  

 O setor público, para o preenchimento de seus quadros de contadores, auditores internos e 

externos e para outras funções para as quais o domínio das ciências contábeis é indispensável. Não 

raro, abrem-se editais de concurso para provimento de vagas no setor público cargos e funções que 

guardam aderência às matérias constantes do currículo do curso, embora não sejam exclusivamente 

para egressos dos cursos de Ciências Contábeis. 

 O setor privado, por seu turno, cujo crescimento decorre tanto do aumento da economia formal 

como pela criação e ampliação de novas empresas, tem demandado o concurso de contadores para o 

processo de implantação e acompanhamento dos negócios. Outrossim, com as alterações curriculares 

experimentadas pelos cursos de ciências contábeis, ampliam-se os papéis que os profissionais de 

contabilidade poderão desempenhar no seio das empresas. As empresas de auditoria independente, 

cujo mercado tem sofrido notável incremento, constituem outra notável demanda para os profissionais 

da área contábil. 

 Além disso, tendo em vista o mercado de trabalho crescente para a profissão, muitos cidadãos 

das classes média e baixa procuram a rede privada de ensino para graduar-se na área, em virtude de 

necessitar manter-se no mercado de trabalho com o fito de garantir sua subsistência - às vezes 

comprometendo seu próprio padrão de vida -   não podendo ter o suporte de instituição federal de 

ensino superior para atender ao seu desiderato. É, pois, indispensável a criação do curso noturno para 

que tais situações sejam contempladas. 

 

2. CONCEPÇÃO DO CURSO E SUA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
2.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO 
 

2.1.1 Denominação 
 

Curso de Ciências Contábeis 

 

2.1.2 Regime Acadêmico de Oferta 
 

Seriado semestral regular, com ingresso anual. 
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2.1.3 Modalidades e Titulação 
 

O curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA prevê apenas 

uma modalidade de formação para os egressos, não possuindo diferentes terminologias, áreas de 

aprofundamento ou de concentração, ênfases e/ou habilitações. Ao egresso do curso será conferido o 

grau de Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

2.1.4 Quantitativo de Vagas 
 

A Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA irá oferecer 50 (cinqüenta) vagas por ano, com 

ingresso anual. 

 

2.1.5 Turno de Funcionamento 
 

 O curso de Ciências Contábeis, ora proposto, funcionará no período noturno. 

 

2.1.6 Duração 
 

 A duração mínima para integralização curricular do curso é de quatro anos  e meio ou nove 

semestres e, a máxima é de oito anos ou dezesseis  semestres. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO 

Acompanhando as tendências contemporâneas de considerar a formação em nível de 

graduação como uma etapa inicial da formação continuada, o curso terá duração mínima de quatro 

anos e meio. Nesse período, além de fornecer uma sólida base conceitual em contabilidade, busca-se 

a inserção do aluno em conhecimentos de outras áreas consideradas essenciais ao bom desempenho 

profissional, tais como administração, economia, direito e matemática. 

Por outro lado, a fim de atender às necessidades diferenciadas do mercado e às peculiaridades 

da profissão contábil, o curso contempla também algumas especialidades de atuação dos contadores, 

tais como Contabilidade Pública, Contabilidade Tributária, Perícia Contábil, Auditoria e Controladoria.  
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2.2.1 Definição do Perfil Profissional do Egresso 

Entende-se que o egresso do Curso de Ciências Contábeis deve ser portador de um conjunto 

de competências e habilidades que lhe permitam ocupar espaços em diversos segmentos do mercado 

de trabalho, tanto na área pública quanto na iniciativa privada.  

Como preceituam as Diretrizes Curriculares vigentes, o futuro bacharel dm Ciências Contábeis 

deve estar preparado para atuar profissionalmente com expressivo domínio das funções contábeis, 

apoiando os agentes econômicos e os administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional 

no pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de 

contas de sua gestão perante a sociedade. 

Neste contexto, o egresso da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA deve estar apto a 

compreender as questões socioeconômicas nos diferentes modelos de organização e exercer o pleno 

domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo a produção de relatórios contábeis e sua 

utilização em auditorias, perícias, arbitragens, quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 

governamentais, e na controladoria. Espera-se que ele não apenas esteja apto a contribuir para que as 

organizações alcancem maior grau de eficácia sob o ponto de vista econômico-financeiro, mas também 

possa tratar a Contabilidade como instrumento de apoio à cidadania. O pressuposto fundamental é o 

de que neste século, as organizações devam ser exigidas a prestar contas de forma mais ampla sobre 

os efeitos sociais de suas atividades.  

 

2.2.2 Competências e Habilidades 

O Curso busca formar profissionais que possuam as seguintes competências e habilidades, 

consoante diretrizes curriculares instituídas pela Resolução nº. 10, de 16 de dezembro de 2004, do 

Conselho Nacional de Educação: 

a) Ser capaz de desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com a 

tecnologia da informação. 

b) Ser capaz de aplicar o raciocínio lógico e crítico-analítico, visando à elaboração de pareceres e 

relatórios empresariais de natureza econômico-financeira que contribuam para o desempenho 

eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais. 

c) Ser capaz de articular, motivar e liderar equipes multidisciplinares para a captação de dados, 

geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão. 
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d) Ser proficiente no uso da terminologia e linguagem contábil, entendendo não apenas como a 

Contabilidade deve se comunicar com os diversos estratos de usuários, mas, principalmente, 

porque deve se comunicar desta ou de outra forma. 

e) Exercer com ética, humanismo e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 

através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais. 

f) Compreender que a contínua aquisição de conhecimentos é condição essencial ao adequado 

exercício profissional, especialmente na atual conjuntura econômica. 

g) Exercer suas responsabilidades com o domínio das funções contábeis, incluindo as quantificações 

de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes 

econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 

cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas 

de sua gestão perante a sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, 

organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania. 

 

2.2.3 Princípios Norteadores da Grade Curricular 

 Na construção da grade curricular, busca-se atender aos seguintes princípios: 

a) Evitar o prolongamento desnecessário do curso de graduação, tendo em vista o atual paradigma 

da educação continuada. 

b) Incentivar uma sólida formação geral, para que o futuro contador possa superar os desafios das 

renovadas condições do exercício profissional. 

c) Estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno. 

d) Valorizar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências fora do ambiente escolar, 

especialmente as que se refiram à experiência profissional. 

e) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, bem 

como os estágios e a participação em atividades de extensão. 

f) Contemplar conhecimentos que reflitam a heterogeneidade das demandas sociais.   
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2.2.4 Objetivos do Curso 

 

O objetivo principal do curso de Ciências Contábeis é formar profissional capaz de planejar e 

modelar informações que atendem aos modelos decisórios de seus diferentes usuários e, portanto, das 

entidades, visando à otimização de seus resultados. Busca-se, também, preparar o aluno para o 

constante desafio de aprender a aprender, já que esta é uma das habilidades mais valorizadas no 

mercado de trabalho, ou seja, cada vez mais se exige dos profissionais a capacidade de adquirir novos 

conhecimentos. 

Especificamente, o Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis da 

UFBA pretende: levar o estudante à compreensão de normas e princípios contábeis de maneira 

sistêmica; dotar o estudante de raciocínio lógico, crítico e analítico para a solução de problemas de 

natureza contábil; capacitar o estudante à elaboração, interpretação e análise das demonstrações 

financeiras; desenvolver habilidades para o uso dos instrumentos contábeis, visando o estabelecimento 

de estratégias administrativas; despertar a capacidade empreendedora; propiciar condições para a 

consciência de responsabilidade social e ética; incentivar o estudante na busca do aperfeiçoamento 

permanente; desenvolver a capacidade de comunicação e liderança, dotando-o de habilidades capazes 

de promover  e integrar o trabalho em equipe. 

Finalmente, cabe salientar que aliado à formação de caráter profissional, o Curso em apreço 

tem por objetivo também formar cidadãos comprometidos com a melhoria das condições de vida da 

sociedade em geral. 

 

2.2.5 Normas de Funcionamento do Curso 

 

Num percurso ideal, os alunos cursarão do 1° ao 9° semestre os componentes curriculares 

obrigatórios e, a partir do 7° semestre, também os optativos. As escolhas dos componentes optativos 

serão livres, permitindo ao aluno duas alternativas: ou a continuidade de uma formação generalista e 

diversificada ou se constituírem em blocos que permitirão o aprofundamento em campos do saber 

dentro da Contabilidade. Neste caso, o aluno poderá optar pelo aprofundamento de estudos 

relacionados com os seguintes campos: 

� Controladoria 
� Auditoria 
� Contabilidade Governamental 
� Contabilidade para o Terceiro Setor 
� Contabilidade Internacional 
� Contabilidade Tributária 
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� Contabilidade Ambiental 
� Perícia Contábil 

 
Será requisito para a conclusão do curso a realização de 204 (duzentas e quatro) horas de 

Estágio Supervisionado e de 119 (sessenta e oito) horas de Atividades Complementares. O estágio 

supervisionado poderá ser desenvolvido a partir do segundo semestre de curso e as atividades 

complementares poderão ser desenvolvidas desde o primeiro semestre de curso. 

Os estágios se constituirão num conjunto de experiências diversificadas desenvolvidas em 

diferentes instituições que prestem serviços contábeis. As atividades complementares se constituirão 

no aproveitamento de estudos e práticas na área contábil realizadas ao longo de todo o curso tais 

como: monitorias, cursos de extensão, participação em projetos de pesquisa e extensão, participação 

em eventos e quaisquer outras atividades similares. Podem ser aproveitadas como Atividades 

Complementares disciplinas de graduação extracurriculares. O Colegiado do curso ficará responsável 

em regulamentar as atividades complementares. O curso funcionará, para a oferta de componentes 

curriculares no turno noturno. 

De forma opcional, o aluno poderá desenvolver uma monografia, sendo necessário para isso 

que sejam cursadas as disciplinas FCC 041 – Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade, FCC 

042 – Projeto de Pesquisa em Contabilidade e FCC 037 – Teoria da Contabilidade. Optando por 

elaborar a monografia, esta deverá ser apresentada, em conformidade com a regulamentação 

específica, perante uma Comissão constituída por 3 professores. 

 

2.3 Componentes Curriculares 

2.3.1 Conteúdo curricular 
 
 Ao identificar as disciplinas correspondentes a cada matéria, procurou-se dotar a organização 

curricular de componentes relacionados com os avanços tecnológicos, as mudanças do perfil sócio-

profissional da Região, as alterações nas relações sócio-econômicas e a necessidade de uma 

formação humanista, entre outros objetivos já descritos. O currículo está hierarquizado de forma 

seriada semestral, com disciplinas de formação básica, profissional e aprofundamento, além das de 

formação teórico-prática.  

As atividades complementares obrigatórias estão contempladas no currículo pleno do curso 

nos termos de Resolução Específica. A carga horária dessas atividades deverá somar, ao final do 

curso, 119 (cento e dezenove) horas. 

Para a conclusão do Curso, será obrigatória a realização de 204 (duzentas e quatro) horas de 

Estágio Curricular Supervisionado, e de forma opcional o estudante poderá produzir um trabalho 
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monográfico, com tema e orientador sugeridos pelo acadêmico, sendo oferecido pela instituição o 

suporte necessário para tal desenvolvimento através da oferta das disciplinas: Metodologia da 

Pesquisa Aplicada a Contabilidade, Projeto de Pesquisa em Contabilidade e Monografia. 

 

2.3.2 Detalhamento do Currículo Pleno  
 

 

Eixo de Formação Básica 

Código Disciplina Carga Horária 

ADM001 Introdução à Administração 68 

DIR159 Instituição do Direito Público e Privado 68 

DIR161 Legislação Tributária 68 

DIR167 Direito Comercial VII 51 

ECO155 Introdução às Teorias Econômicas 102 

FCC038 Ética Geral e Profissional 68 

FCC041 Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade 68 

FCC060 Macroeconomia 68 

FCC066 Economia das Organizações 68 

LET044 Língua Portuguesa – Instrumento de Comunicação 68 

MAT013 Matemática I 102 

MAT020 Estatística I-A 68 

MAT023 Estatística II-A 68 

MAT191 Matemática Financeira 68 

Total 1003 

Eixo de Formação Profissional 

Código Disciplina Carga Horária 

FCC009 Auditoria I 68 

FCC010 Auditoria II 68 

FCC023 Análise das Demonstrações Contábeis 68 

FCC024 Contabilidade de Custos 68 

FCC033 Contabilidade Introdutória I 68 

FCC034 Contabilidade Introdutória II 68 

FCC035 Contabilidade Intermediária 68 
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FCC036 Contabilidade Avançada 68 

FCC037 Teoria da Contabilidade 68 

FCC039 Análise de Custos 68 

FCC040 Contabilidade Tributária 68 

FCC044 Orçamento e Finanças Governamental 68 

FCC045 Orçamento Empresarial e Planejamento Estratégico 68 

FCC046 Sistema de Informação Gerencial 68 

FCC047 Introdução a Controladoria 68 

FCC049 Perícia Contábil e Arbitragem 68 

FCC050 Contabilidade Governamental 68 

FCC051 Instituições Financeiras e Mercado de Capitais 68 

FCC053 Auditoria Governamental 68 

Total 1292 

 
 

Eixo de Formação Teórico-prática 

Código Disciplina/Atividade Carga Horária 

FCC017 Estágio em Contabilidade 204 

FCC052 Informática Aplicada a Contabilidade 68 

- Atividades Complementares  119 

- Conteúdos Optativos* 340 

Total 731 

 
 

*Disciplinas Optativas (de livre escolha do acadêmico) 

Código Disciplina/Atividade Carga Horária 

ADM007 Comunicação I 68 
ADM143 Chefia e Liderança I-A 68 
ADM172 Administração Financeira I 68 
ADM177 Administração Financeira II 68 
ADM180 Comércio Exterior 51 
DIR160 Direito Administrativo III 68 
DIR164 Legislação Social e Direito do Trabalho 68 
ECO142 Economia Brasileira 51 
ECO156 Economia Clássica 68 
ECO162 Teoria Neoclássica 68 
ECO165 Contabilidade Social 85 
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ECO185 Economia da Tecnologia 68 
ECO187 Economia do Setor Terciário 68 
FCC014 Contabilidade de Seguros 68 
FCC015 Contabilidade Rural 68 
FCC032 Contabilidade da Construção Civil 68 
FCC042 Projeto de Pesquisa em Contabilidade 68 
FCC043 Monografia 68 
FCC048 Mercadológica 68 
FCC054 Contabilidade Hospitalar 68 
FCC055 Contabilidade Internacional 68 
FCC056 Contabilidade Estratégica 68 
FCC057 Contabilidade Tributária II 68 
FCC058 Tópicos Contemporâneos de Contabilidade – Seminário 68 
FCC059 Jogos de Negócios 68 
FCC061 Fundamentos da Análise de Investimentos 68 
FCC062 Contabilidade para Organizações do Terceiro Setor 68 
FCC063 Sistemas Organizacionais 68 
FCC064 Gestão Contábil – Aspectos Econômicos e Financeiros 68 
FCC065 Liderança Situacional 68 
FCH001 Introdução a Filosofia 68 
FCH009 Psicologia I 68 
LET047 Espanhol Instrumental I 51 
LET053 Inglês Instrumental I 51 
MAT115 Introdução ao Processamento de Dados 68 

 
 

Resumo da Grade Curricular 

CICLOS DE FORMAÇÃO Total 

Eixo de Formação Básica 1.003 

Eixo de Formação Profissional 1.292 

Eixo de Formação Teórico-prática 731 

Carga Horária Total 3.026 

 
 
 
2.3.3 Integralização da Grade Curricular 
 

O dimensionamento da carga horária para integralização da matriz curricular foi estruturado, 

considerando-se o semestre composto de 17 semanas, com aulas de 50 minutos, de disciplinas 

distribuídas em  3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) ou 6 (seis) horas/aula por semana, conforme a oferta 

realizada pelos departamentos a que pertence. O Curso de Ciências Contábeis da Universidade 
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Federal da Bahia adotará um sistema de pré-requisitos que norteará o processo de inscrição em 

disciplinas. 

O fluxo a seguir apresentado evidencia a estruturação das disciplinas do currículo do curso por 

semestre com seus respectivos pré-requisitos. 

 

PRIMEIRO ANO 
1º SEMESTRE 

Código Disciplina C/H Pré-requisitos 
ADM001 Introdução à Administração 68 - 
DIR159 Instituição do Direito Público e Privado 68 - 
FCC033 Contabilidade Introdutória I 68 - 
MAT013 Matemática I 102 - 

Total 306 
 

 

2º SEMESTRE 
Código Disciplina C/H Pré-requisitos 
ECO155 Introdução às Teorias Econômicas 102 - 
FCC034 Contabilidade Introdutória II 68 FCC033 
FCC041 Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade 68  
MAT020 Estatística I-A 68 MAT013 

Total 306  
 
 

SEGUNDO ANO 
3º SEMESTRE 

Código Disciplina C/H Pré-requisitos 
FCC066 Economia das Organizações 68 ECO155 
DIR167 Direito Comercial VII 51 DIR 159 
FCC035 Contabilidade Intermediária 68 FCC034 
MAT023 Estatística II-A 68 MAT020 
MAT191 Matemática Financeira 68 MAT013 

 Total 323  
 
 

4º SEMESTRE 
Código Disciplina C/H Pré-requisitos 
DIR161 Legislação Tributária 68 DIR159 
FCC024 Contabilidade de Custos 68 FCC034 
FCC036 Contabilidade Avançada 68 FCC035 
FCC052 Informática Aplicada a Contabilidade 68 FCC035 – MAT020 -

MAT191 
FCC060 Macroeconomia 68 ECO155 

 Total 340  
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TERCEIRO ANO 
5º SEMESTRE 

Código Disciplina C/H Pré-requisitos 

FCC037 Teoria da Contabilidade 68 FCC036 
FCC039 Análise de Custos 68 FCC024 – MAT023 
FCC040 Contabilidade Tributária 68 DIR161 – FCC036 
FCC044 Orçamento e Finanças Governamental 68 FCC035 
FCC009 Auditoria I 68 FCC036 

Total 340  
 

 

 
6º SEMESTRE 

Código Disciplina C/H Pré-requisitos 
FCC050 Contabilidade Governamental 68 FCC044 
FCC051 Instituições Financeiras e Mercado de Capitais 68 FCC060 
FCC023 Análise das Demonstrações Contábeis 68 FCC036 
FCC010 Auditoria II 68 FCC009 
FCC038 Ética Geral e Profissional 68 FCC033 

Total 340  
 

 

QUARTO ANO 
7º SEMESTRE 

Códigos Disciplina C/H Pré-requisitos 
FCC045 Orçamento Empresarial e Planejamento Estratégico 68 ADM001 – FCC039 
FCC049 Perícia Contábil e Arbitragem 68  FCC036 
FCC046 Sistema de Informação Gerencial 68 FCC045 – FCC052 
LET044 Língua Portuguesa – Instrumento de Comunicação 68  

- Optativa 68  
Total 340  

 
 

8º SEMESTRE 
Código Disciplina C/H Pré-requisitos 
FCC053 Auditoria Governamental 68 FCC009 – FCC050 
FCC047 Introdução a Controladoria 68 FCC046 

- Optativa 68  
- Optativa 68 - 
- Optativa 68 - 

Total 340  
 

 
9º SEMESTRE 

FCC017 Estágio em Contabilidade 204 FCC034 
 Optativa 68  
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 272  
 

De acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 83 do Regulamento de Ensino de Graduação da 

Universidade Federal da Bahia, o estágio curricular poderá ocorrer em qualquer época do ano, 

independente do Calendário Acadêmico, apesar de estar vinculado ao nono semestre no fluxograma do 

curso. As cento e dezenove  horas de atividades complementares devem obedecer às determinações 

do Regulamento e podem ser realizadas a partir do primeiro semestre do curso. 

As disciplinas optativas obedecerão ao seguinte sistema de pré-requisitos: 
 

Código Disciplina 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

ADM007 Comunicação I 68 ADM001 
ADM143 Chefia e Liderança I-A 68 ADM001 
ADM172 Administração Financeira I 68 ADM001 – FCC034 
ADM177 Administração Financeira II 68 ADM172 

ADM180 Comércio Exterior 51 ADM001 
DIR160 Direito Administrativo III 68 DIR159 
ECO142 Economia Brasileira 51 ECO 155 
ECO156 Economia Clássica 68 ECO155 
ECO162 Teoria Neoclássica 68 ECO156 
ECO165 Contabilidade Social 85 ECO155 
ECO185 Economia da Tecnologia 68 ECO155 
ECO187 Economia do Setor Terciário 68 ECO155 
FCC014 Contabilidade de Seguros 68 FCC036 
FCC015 Contabilidade Rural 68 FCC036 
FCC032 Contabilidade da Construção Civil 68 FCC036 
FCC042 Projeto de Pesquisa em Contabilidade 68 FCC036 – FCC041 
FCC043 Monografia 68 FCC037 – FCC042 
FCC048 Mercadológica 68 ADM001 
FCC054 Contabilidade Hospitalar 68 FCC036 
FCC055 Contabilidade Internacional 68 FCC036 
FCC056 Contabilidade Estratégica 68 FCC036 – FCC045 
FCC057 Contabilidade Tributária II 68 FCC040 
FCC058 Tópicos Contemporâneos de Contabilidade – Seminário 68 FCC036 
FCC059 Jogos de Negócios 68 ADM001 – FCC045 
FCC061 Fundamentos da Análise de Investimentos 68 ADM001 – MAT191 
FCC062 Contabilidade para Organizações do Terceiro Setor 68 FCC036 
FCC063 Sistemas Organizacionais 68 ADM001 
FCC064 Gestão Contábil – Aspectos Econômicos e Financeiros 68 ADM001 - FCC036 
FCC065 Liderança Situacional 68 ADM001 
FCH001 Introdução a Filosofia 68 - 
FCH009 Psicologia I 68 - 
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LET047 Espanhol Instrumental I 51 - 
LET053 Inglês Instrumental I 51 - 
MAT115 Introdução ao Processamento de Dados 68 - 
 
 

A matriz curricular apresentada nos parágrafos precedentes procura capacitar o aluno a 

exercer diversas atividades de natureza contábil no âmbito das organizações públicas e privadas, 

como também a atuar na sociedade com aguçada consciência de suas responsabilidades enquanto 

cidadão. Busca-se, inclusive, atender às necessidades do mercado presente e futuro, concebendo a 

formação de nível superior como um processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida 

formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática. Além 

disso, os conteúdos curriculares consideram que o aluno deve se tornar um profissional adaptável 

aos novos desafios que lhe serão impostos pela sociedade e pelo mercado de trabalho. 

 

2.3.4 Coerência dos componentes curriculares face às Diretrizes Curriculares 
 

A presente proposta pauta-se na manutenção dos paradigmas consolidados ao longo das 

últimas décadas na discussão da qualidade do ensino contábil, tendo como pontos fundamentais: 

• A duração mínima de quatro anos e meio. 

• A carga horária mínima de 3.026 (três mil e vinte e seis) horas. 

• A existência do Estágio Supervisionado como componente obrigatório.  

• A opção de elaboração, por parte do acadêmico, do Trabalho de Conclusão de Curso sob 

forma de monografia como elemento transversal para o progresso científico da Contabilidade. 

• A fixação de carga horária para execução de atividades complementares como componente 

obrigatório. 

• A flexibilidade de cerca de 22% da carga horária do currículo pleno para livre formação do 

aluno. 

• Os conteúdos curriculares que integram o presente projeto pedagógico estão adequados às 

novas Diretrizes Curriculares do Curso também no que se refere à subdivisão dos 

componentes em conteúdos de formação básica (disciplinas de outras áreas do conhecimento 

sobretudo Administração, Direito, Economia e Matemática e estudo de línguas); conteúdos de 

formação profissional (estudos específicos atinentes à área contábil); e conteúdos de formação 

teórico-prática (contemplados através do estágio supervisionado, da carga horária mínima de 

340 horas em disciplinas optativas e das 119 horas em atividades complementares). 
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2.4 Sistema de avaliação 
 

A avaliação é o procedimento através do qual se verifica se os objetivos propostos para as 

disciplinas foram alcançados, permitindo identificar os méritos e falhas dos mesmos. Existem dois tipos 

distintos de avaliação: a avaliação do curso e a avaliação do estudante. 

A Universidade Federal da Bahia possui, institucionalmente, uma Comissão Própria de 

Avaliação que coordena dois sistemas de avaliação dos cursos, os quais deverão ser realizados ao 

final de cada semestre, ambos através de preenchimento eletrônico de formulários e tais são: 

 

 a) a avaliação do corpo docente pelos alunos; 

 b) a auto-avaliação do docente. 

 

Esses sistemas de avaliação têm o propósito de fornecer subsídios sobre o ensino de 

graduação da UFBA, especificamente, sobre o desempenho dos professores nas disciplinas dos cursos 

de graduação, no semestre anterior ao do preenchimento. Através deles, estudantes (ao avaliarem os 

docentes) e professores (ao realizarem uma auto-avaliação) poderão contribuir para a melhoria dos 

cursos de graduação da Universidade. 

A avaliação dos estudantes refere-se, na verdade, à avaliação do processo de ensino-

aprendizagem através da coleta sistemática de evidências, as quais determinam a evolução do 

aprendizado dos alunos, incluindo uma grande variedade de metodologias, tais como as tradicionais 

provas escrita e oral, seminários, trabalhos acadêmicos, entre outras. 

O Regulamento de Ensino de Graduação da Universidade Federal da Bahia trata do processo 

de avaliação do ensino e aprendizado em seu capítulo VI, artigos 96 a 106. No referido regulamento, a 

avaliação de aprendizagem é entendida como sendo o processo de apreciação e julgamento do 

rendimento acadêmico dos alunos, com o objetivo de acompanhamento, diagnóstico e melhoria do 

processo de aprendizagem, bem como com a finalidade de habilitação do aluno em cada componente 

curricular.  

 

2.5 Formas de realização da interdisciplinaridade 
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O currículo do curso de Ciências Contábeis é de modelo disciplinar, mas permite a realização 

da interdisciplinaridade através das atividades de estágio supervisionado, monografia e atividades 

complementares. 

A existência da obrigatoriedade de realização de atividades complementares e estágio 

supervisionado permite um aprendizado vivencial que proporciona a integração dos conteúdos 

programáticos das diversas disciplinas abrangidas pelo currículo com a prática na área contábil, 

experiência esta possibilitada também pela participação em atividades de extensão e em pesquisas 

científicas. 

 O estudante tem a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, através da realização do 

trabalho monográfico, em uma área de interesse dentro da contabilidade, bem como, de estudar as 

possíveis relações existentes entre a contabilidade e suas áreas correlatas, fomentando, desta forma, a 

interdisciplinaridade. 

 

2.6 Atividades Complementares 
 

O Projeto Acadêmico do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis da 

UFBA, considerando a importância de outras atividades acadêmicas na formação do profissional da 

área contábil, reservou um total de 119 (cento e dezenove) horas para a realização de atividades 

complementares. Compreende-se que tais atividades ampliam os conteúdos das disciplinas que 

integram o currículo em sentido estrito, permitindo de forma mais efetiva a interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade necessárias ao Contador do novo milênio.  

A possibilidade de freqüentar disciplinas em outros cursos da Universidade Federal da Bahia, 

cursos isolados, seminários, congressos e outros eventos, viabiliza a comunicação entre as diversas 

áreas de atuação da contabilidade e outras ciências, cuja importância é evidente quando se deseja 

aplicar os conhecimentos contábeis não só no contexto organizacional, mas também no social. A 

proposta permite ainda ao discente a participação na composição da sua formação, ao optar pelo tipo 

de atividade que melhor atenda a suas expectativas e à crescente demanda de conhecimento sem a 

conseqüente sobrecarga de horas/aula e no tempo de conclusão do curso. 

A flexibilização horizontal, ao incorporar ao currículo do aluno outras atividades, proporciona, 

também, o estimulo às vocações acadêmicas, através do programa de monitoria, as atividades de 

extensão e a participação em laboratórios de práticas contábeis e/ou em pesquisas científicas, além de 

gerar a oportunidade para a geração de um fluxo de conhecimento entre a Faculdade e a sociedade. 

Tendo em vista a importância de preparar um profissional com capacidade crítica e reflexiva 

que encontre soluções para um mundo em processo constante de mudanças, as atividades 
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complementares têm um papel importante na formação construtiva que se quer oportunizar no curso. 

Essas atividades serão objeto de regulamentação específica.  

 

2.7 Estágio Supervisionado 
 

Com o objetivo de propiciar ao aluno a vivência com a atividade  profissional na párea contábil, 

de forma a contribuir para a sua formação e facilitar sua absorção pelo mercado de trabalho, é que o 

Curso de Ciências Contábeis da UFBA, em conformidade com as suas Diretrizes Curriculares, 

estabelece carga horária mínima de Estágio Supervisionado a ser cumprida pelos discentes. 

Tal experiência deve representar uma oportunidade de aplicar os conhecimentos acadêmicos 

em situações da prática profissional, criando a possibilidade do desenvolvimento e exercício de suas 

habilidades como, também, a oportunidade de incorporar uma visão crítica de sua profissão. 

O registro oficial da realização do estágio será feito através da matrícula do discente na 

atividade FCC017 – Estágio em Contabilidade, componente integrante do currículo do curso, cuja carga 

horária é de 204 (duzentas e quatro) horas/aula. Na referida disciplina, deverá ser realizado o 

acompanhamento, pelo professor, das atividades desenvolvidas pelo estudante, culminando, ao final 

do curso, com a entrega de um relatório do estágio que deverá ser assinado pelo Contador ou 

responsável pela área contábil da organização onde ocorreu o estágio.  

Impende salientar que de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 83 do Regulamento de Ensino 

de Graduação da Universidade Federal da Bahia, o estágio curricular poderá ocorrer em qualquer 

época do ano, independente do Calendário Acadêmico vigente. 

 

2.8 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

Embora o TCC seja um componente opcional do currículo do curso de Ciências Contábeis da 

UFBA, este Projeto e o corpo docente da Faculdade entendem que é de grande importância a 

elaboração da monografia como atividade de formação do discente. 

Para incentivar o desenvolvimento de trabalhos monográficos, compõem o currículo do curso 

as disciplinas: Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade, obrigatória com 68 horas/aula, 

objetivando o disciplinamento da linguagem científica dentro do uso do vernáculo, bem como a 

familiarização dos métodos de pesquisa e exposição dos seus resultados, inclusive os de caráter 

eminentemente bibliográfico, que permeiam todo o curso; Projeto de Pesquisa em Contabilidade, 

optativa com 68 horas/aula, objetivando fornecer o suporte teórico necessário à construção do projeto 

de pesquisa; e por fim, a atividade Monografia, optativa com 68 horas/aula, objetivando realizar a 

orientação e o acompanhamento do desenvolvimento do trabalho monográfico. 
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A produção acadêmica, oriunda dos trabalhos monográficos, como forma de incentivo, será 

apresentada e divulgada internamente na Faculdade, pois é a partir destas iniciativas que novos alunos 

e professores podem vir a se sentir motivados a também desenvolverem esse tipo de atividade, e é 

desta forma que a própria comunidade pode reconhecer a importância do papel da nossa Instituição 

não só no processo de disseminação, mas também no de construção do conhecimento. 

 

2.9 Incentivo à Pesquisa Científica e às Atividades de Extensão 
 

Com o objetivo de diversificar o processo de ensino e aprendizado no Curso de Ciências 

Contábeis, a participação dos discentes em pesquisas científicas através do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFBA e em atividades 

de extensão desenvolvidas pelo Colegiado ou pelo Departamento de Ciências Contábeis será 

constantemente incentivada. 

Além de possibilitar o aprofundamento dos estudos e a integração entre a teoria e a prática, a 

pesquisa e a extensão terão grande importância para integralização curricular, visto que poderão ter 

sua carga horária convertida em horas de atividades complementares, que corresponde a um 

componente obrigatório para conclusão do curso. 

 

2.10 Ementário das Disciplinas do Curso 
 

2.10.1 Eixo de Formação Básica 
 

Nome e código do componente curricular: 

ADM001 - Introdução à Administração 

Departamento: 

Estudos Organizacionais 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BASICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

A Administração no contexto histórico. Natureza da Administração. Evolução das teorias 
administrativas. Áreas específicas da administração profissional. Regulamentação e ética da 
profissão do administrador. 
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Nome e código do componente curricular: 

DIR159 - Instituição do Direito Público e Privado 

Departamento: 

Direito Privado 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BASICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

O estado. A Constituição. A ordem econômica. Domínio público. Pessoas de Direito. Objeto de 
Direito. Contratos. 

 

Nome e código do componente curricular: 

DIR161 - Legislação Tributária 

Departamento: 

Direito Público 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BASICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

DIR159 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

O tributo e espécies de tributos. Competência. Fatos geradores e sujeitos passivos. A obrigação e 
o crédito tributário. Disposições legais. 

 

Nome e código do componente curricular: 

DIR167 - Direito Comercial VII 

Departamento: 

Direito Privado 

Carga Horária: 

51 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

DIR159 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Noções gerais sobre o Direito Comercial. Comércio, comerciante, agentes auxiliares. Obrigações 
mercantis. Sociedades. Títulos de Crédito. Falência e Concordata. 

 
Nome e código do componente curricular: 

ECO155 - Introdução às Teorias Econômicas 

Departamento: 

Teoria Econômica 

Carga Horária: 

102 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 
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Ementa: 

As Escolas do Pensamento Econômico: Razão/Ciência/Teoria Econômica. Origem da Economia. 
Política/Ciência Econômica. Teoria Econômica Neoclássica: necessidades, escassez e escolha. 
Noções e Conceitos Econômicos Básicos: Objeto de Estudo e Princípios Básicos da Economia. 
Princípios de Microeconomia e de Economia do Setor Público. Contabilidade Nacional e 
Princípios de Macroeconomia. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC-038 - Ética Geral e Profissional 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC033 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Objetivo da ética. Problemas morais e éticos. Sociedade. Ética e valores. Campo da ética. Ética e 
filosofia. Ética e preconceitos. Ética e ciência. As questões éticas fundamentais e as teorias do 
comportamento humano e as outras ciências. As condições subjetivas do ato moral. As relações 
econômicas e a moral dominante na sociedade. Ética, risco e chance; disposição de proteger 
valores éticos. Ambiente e época. Código de Ética Profissional. Análise e definição da profissão. 
Situações concretas. O comportamento do contador como profissional e como indivíduo. 
Legislação e normas éticas profissionais. Crise de valores, imperícia, negligência, fraudes de 
qualidade e quantidade. Desvio de conduta. Padrões de qualidade. Monitoramento da conduta 
ética. Códigos internos de conduta nas organizações. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC041 - Metodologia da Pesquisa Aplicada a 
Contabilidade 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Ciência e Conhecimento. Ciências Fundamentais e Ciências Aplicadas. O campo das Ciências 
Contábeis. Pesquisa. Tipos de Pesquisa. A pesquisa no campo das Ciências Contábeis. Noções 
básicas para a elaboração de trabalhos científicos. Leitura, interpretação de textos e fichamento 
bibliográfico. Investigação, coleta e análise de dados. Fontes e bibliografias. Diretrizes e Normas 
para Referências Bibliográficas. Estrutura do trabalho científico. Modelos de trabalhos científicos 
em Ciências Contábeis. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC060 – Macroeconomia 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

ECO155 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Teoria e políticas macroeconômicas (fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas). Análise e 
interpretação dos mercados. Equilíbrio com desemprego. A relevância e os inconvenientes da 
Inflação. A importância das taxas de juros. As contas nacionais em economias fechada e aberta. 
O sistema de contas nacional. O balanço de pagamentos e os seus principais lançamentos 
contábeis. As taxas de câmbio, os regimes e efeitos cambiais. Crescimento e desenvolvimento 
econômico. Financiamento do desenvolvimento. A problemática brasileira na contemporaneidade. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC066 - Economia das Organizações 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

ECO155 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

A firma como unidade produtora. A importância da tecnologia e a restrição ao comportamento da 
firma. Exemplos de tecnologia. Produção no curto e longo prazos. Custos de oportunidade 
(enfoque na empresa pública). Fronteira de possibilidade de produção. Lei dos Custos 
Crescentes. Custos contábeis (enfoque na empresa privada). Avaliação privada e social. Custos 
no curto e longo prazos. Modelo econômico descritivo da firma: analisando e melhorando 
resultados (ótica dos custos). Custos programáveis, evitáveis, inevitáveis, incrementais. Receitas. 
Despesas. Margens de contribuição bruta e semi-bruta. Rentabilidade. Padrões de desempenho. 
Retorno sobre o investimento. Política de Preços da empresa: Baseado em custos, na estrutura 
de mercado e em objetivos (preço objetivado). Avaliação do ambiente externo sob a ótica de 
Michael Porter: Análise estrutural e estratégias genéricas de mercado. 

 

Nome e código do componente curricular: 

LET044 - Língua Portuguesa – Instrumento de 
Comunicação 

Departamento: 

Letras 
Vernáculas 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Redação técnica e literária. Noções de texto, cartas comerciais, memorando, relatórios 
administrativos, atas, requerimentos, procuração, convocação, edital, notas explicativas, 
regulamentos, estatutos. 
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Nome e código do componente curricular: 

MAT013 - Matemática I 

Departamento: 

Matemática 

Carga Horária: 

102 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Matrizes e sistemas de equações lineares. Aplicações: Equilíbrio de mercado, modelos 
macroeconômicos, análise input – output. Funções elementares. Curvas de oferta e 
procura. Função custo, receita e lucro. Limite, continuidade, derivadas, máximos e 
mínimos de funções reais de uma variável real. Aplicações: Problema de análise 
marginal e otimização. Noções de primitiva de uma função. Métodos de Integração. 
Integral definida. Aplicação: Cálculo de excedentes (produtos e consumidor). 

 

Nome e código do componente curricular: 

MAT020 - Estatística I-A 

Departamento: 

Estatística 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

MAT013 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Estatística Descritiva: população e amostra; atributos e variáveis (nominal, ordinal, intervalar e de 
razão); coleta de dados, modo de apresentação dos dados (tabelas, diagramas e gráficos); 
distribuição de freqüências simples e acumulada; medidas de tendência central e de dispersão. 
Noções de probabilidade e probabilidade subjetiva. Distribuições básicas: Binomial, Poisson e 
Normal. 

 

Nome e código do componente curricular: 

MAT023 - Estatística II-A 

Departamento: 

Estatística 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

MAT020 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Estimativas pontual e intervalar. Testes de hipóteses para a média, proporção e diferença entre 
duas médias. Análise de variância. Estatística não-paramétrica: introdução. Regressão e 
correlação linear simples. 
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Nome e código do componente curricular: 

MAT191 - Matemática Financeira 

Departamento: 

Matemática 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

MAT013 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Capitalização simples e composta.  Rendas certas.  Sistemas de Amortização.  Custo Efetivo de 
um Empréstimo.  Inflação.  Cálculo do fundo de depreciação. 

 
 
2.10.2 Eixo de Formação Profissional 
 
 
Nome e código do componente curricular: 

FCC009 - Auditoria I 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Auditoria: definições, origem, evolução, tipos e aplicação. Objetivos da auditoria Contábil. Normais 
usuais de auditoria. Planejamento da auditoria. Controles internos. Papéis de trabalho. 
Procedimentos básicos de auditoria. Relatórios e pareceres em auditoria. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC010 - Auditoria II 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC009 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Preparativos para o início da auditoria. Amostragem aplicada à auditoria. Técnica geral dos 
exames. Programas de auditoria. Auditoria de balanços consolidados. Eventos subseqüentes. 
Revisão da Auditoria. Auditoria de sistemas. Encerramento da auditoria. Relatórios de auditoria. 
Sociedades profissionais de auditoria: requisitos, normas para sua constituição e funcionamento. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC023 - Análise das Demonstrações Contábeis 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Objetivos e critérios da análise de balanços de acordo com os diferentes usuários e suas 
limitações. Preparo das demonstrações para análise. Técnicas de depuração. Análise horizontal 
e vertical. Análise Estrutural Qualitativa. Análise financeira. Liquidez, Rentabilidade e 
Endividamento. Análise do Desempenho Empresarial. Análise do capital de giro. Análise da 
freqüência de rotação e tempo médio de giro. Poder aquisitivo da empresa: margem X 
rotatividade. Índice Du Pont. "Overtrading". Indicadores de insolvência. Análise integrada. Índice 
padrão. Padrão interno e análise evolutiva. Análise Setorial. Análise das Demonstrações 
Contábeis e suas aplicações no Mercado de Capitais e na Análise de Crédito. Relatórios de 
análise. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC024 - Contabilidade de Custos 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC034 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Terminologia de Custos. Sistemas de Custos. Contabilidade dos Elementos de Custos. Método 
de Custeio. Sistema de Custeio. Sistemas de Acumulação de Custos. Produção Conjunta. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC033 - Contabilidade Introdutória I 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

A Contabilidade, o Contador e suas áreas de atuação. Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. A Estática Patrimonial: o significado dos grupos patrimoniais e a configuração dos 
diferentes estados patrimoniais. Procedimentos Contábeis Básicos: as contas e formas de 
lançamento, conceito de débito e crédito, e método das partidas dobradas. Dinâmica Patrimonial: 
atos e fatos contábeis, as variações do patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. 
Operações com mercadorias e sua contabilização. Apuração do Resultado. Inventário periódico. 
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC034 - Contabilidade Introdutória II 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC033 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Estrutura Empresarial no Brasil. Constituição de Empresas. Plano de Contas. Operações com 
Mercadorias – com incidência de impostos. Técnicas de Elaboração das Demonstrações 
Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados. Tópicos Especiais: estudo das disponibilidades, constituição de 
provisões, tratamento contábil das operações financeiras, estudo do ativo imobilizado e folha de 
pagamento. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC035 - Contabilidade Intermediária 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC034 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Operações entre Matriz e Filiais. Avaliação de Investimentos. Patrimônio Líquido. Ativos 
Intangíveis. Demonstrações Contábeis: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração de Fluxos de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado. Notas Explicativas. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC036 - Contabilidade Avançada 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC035 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Tratamento contábil das fusões, incorporações e cisões. Consolidação das demonstrações 
contábeis. Conversão dos demonstrativos contábeis para moeda estrangeira. Tratamento 
Contábil dos investimentos no exterior. Correção integral das demonstrações contábeis. 
Operações com derivativos. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC037 - Teoria da Contabilidade 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

A contabilidade como área de conhecimento: a contabilidade (conceitos e finalidades); a 
evolução histórica da contabilidade; as abordagens metodológicas da contabilidade; a 
regulamentação da contabilidade e evidenciação. Núcleo da Teoria Contábil: ativo (natureza e 
mensuração); passivo (conceito e mensuração); receita e despesas; ganhos e perdas; patrimônio 
líquido (conceitos e classificação); dimensões do lucro.  Tópicos Especiais: em mensuração (o 
problema dos intangíveis, contabilidade a nível geral de preços e efeitos comportamentais da 
mensuração contábil); a teoria positiva da contabilidade; o ambiente econômico da contabilidade; 
conseqüências econômicas da informação contábil; a teoria do agente; a pesquisa em 
contabilidade. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC039 - Análise de Custos 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC024 / MAT023 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Custo para tomada de decisão: Custeio variável; Margem de Contribuição; Análise Custo-Volume-
Lucro; Estimação de Custos; Análise Diferencial. Decisões de Preço e Rentabilidade. Custos para 
Controle e Planejamento: controlabilidade de custos. Sistema de Custo-Padrão. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC040 - Contabilidade Tributária 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

DIR161 / FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Sistema Tributário Nacional. Contabilidade Tributária. Principais Funções e Atividades da 
Contabilidade Tributária. Demonstrações Contábeis Obrigatórias em Relação a Tributação. 
Normas para Escrituração dos Livros Contábeis, Fiscais e Societários. Apuração dos Tributos: 
Municipal, Estadual e Federal. Contabilização dos Tributos: ISS, ICMS, IPI, PIS/PASEP, IRPJ, 
CSSL, COFINS. Livro Caixa. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC044 - Orçamento e Finanças Governamental 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC035 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

As Atribuições Econômicas do estado. Administração Pública. Orçamento Público: Conceito, 
Instrumentos de Planejamento, Princípios, Ciclo Orçamentário, Processo Orçamentário, 
Mecanismo de Alteração. Receita Pública. Despesa Pública. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC045 - Orçamento Empresarial e Planejamento 
Estratégico 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

ADM001 / FCC039 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Do planejamento estratégico à gestão estratégica: formulação, implantação e controle. 
Diagnóstico estratégico. Tipologia das estratégias. Visão, Missão, Valores. Desdobramento da 
estratégia. Ferramentas de gestão estratégica. Orçamento empresarial e sua articulação com o 
plano estratégico. Desenvolvimento dos diferentes tipos de orçamento e sua interdependência. 
Orçamento por atividades, orçamento base zero, orçamento contínuo e orçamento estratégico. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC046 - Sistema de Informação Gerencial 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC045 / FCC052 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Conceitos fundamentais da teoria geral de sistemas. Sistemas de Informação: conceitos e 
classificação. A organização e os processos de negócios. Os Sistemas de Informação Contábil. A 
dimensão ética e social na configuração do SI. Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) :  a)  fundamentos da TIC; b) Os Novos usos da TIC na Empresa 
(Enterprise Resouce Planning – ERP;  Customer Relationship Management – CRM;  Suplay 
Chain Management  - SCM;  Knowledge Management – KM;  Business Intelligence – BI; Portais 
Corporativos). 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC047 - Introdução a Controladoria 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC046 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Controladoria: definições, origem e evolução. O papel da controladoria. O perfil do Controller. 
Tipos de controle. Sistemas de informação e controladoria. Organização da Controladoria. 
Ferramentas de que se vale a controladoria. Sistemas de gestão. Sistemas integrados de gestão. 
Desafios para a Controladoria no atual ambiente de negócios. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC049 - Perícia Contábil e Arbitragem 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Filosofia e princípios da perícia: conceito e objetivos da perícia. Principais usuários dos 
resultados da perícia. A perícia face a fraudes e irregularidades. Campo de atuação e 
procedimentos de perícia. Origem de demanda por trabalhos de perícia. Pré-condição para a 
execução dos trabalhos de perícia. Os relatórios de conclusão de perícia. Relacionamento entre 
os peritos das partes e peritos do juiz. Pareceres divergentes entre peritos. O usuário do relatório 
do perito. Legislação básica sobre perícia e perito. Áreas de aplicação e procedimentos periciais. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC050 - Contabilidade Governamental 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC044 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Contabilidade Pública. Regimes Contábeis. Escrituração. Sistemas Contábeis: Orçamentário, 
Financeiro, Patrimonial e Compensação; Composição e Conteúdo dos Balanços Públicos. 
Levantamento de Balanços Públicos. Tópicos Especiais de Contabilização: Restos a Pagar, 
Dívida Pública, Créditos Adicionais. Levantamento de Contas: Prestação de Contas; Tomada de 
Contas. Relatórios à Luz da Lei 4.320. Relatórios à Luz da LC 101/00 (LRF). 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC051 - Instituições Financeiras e Mercado de 
Capitais 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC060 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Componentes do Sistema Financeiro Nacional. Alguns conceitos de macroeconomia e política 
monetária. O Mercado de Capitais e os seus diferentes agentes. Instrumentos derivativos 
negociados no mercado financeiro e de capitais: funcionamento e contabilização. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC053 - Auditoria Governamental 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC009 / FCC050 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Controle interno na Administração Pública. Institucionalização: abrangência; finalidades. Auditoria 
na Administração Pública: delimitação do seu campo de atuação. Estrutura e competência. 
Auditoria interna na Administração Pública: objetivos, função e forma de atuação. Auditoria 
externa na Administração Pública: objetivos, função e forma de atuação. Plano de auditoria e sua 
execução. Planejamento. Papéis de trabalho. Relatórios. Pareceres e Certificados. 

 

 

2.10.3 Eixo de Formação Teórico-prática 
 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC017 - Estágio em Contabilidade 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

204 P 

Modalidade: 

ATIVIDADE 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC034 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Orientação e acompanhamento do estágio. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC052 - Informática Aplicada a Contabilidade 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 P 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OBRIGATÓRIA 

Pré-requisito: 

FCC035 / MAT020 / MAT191 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Tópicos básicos e avançados de Planilhas de Cálculos (Excel), Processadores de Textos (Word), 
Apresentação (PowerPoint) e Banco de Dados (Access). Software específico de contabilidade: 
cadastramento do plano de contas, dos centros de custos, históricos e lançamentos padrões; 
estruturação dos relatórios contábeis; lançamentos contábeis; emissão dos relatórios contábeis; 
encerramentos e abertura das contas. 

 

 

2.10.4 Disciplinas/Atividades Optativas 
 

 
Nome e código do componente curricular: 

ADM007 – Comunicação I 

Departamento: 

Estudos Organizacionais 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Objetivos e processo de comunicação. Barreiras à comunicação. Comunicação organizacional 
interna e externa. Instrumentos de comunicação administrativa e controle de documentos. 
Elaboração de relatórios. Natureza da comunicação oral. Persuasão, argumentação e contra-
argumentação. Comunicação oral nas organizações: falhas e barreiras. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ADM143 - Chefia e Liderança I-A 

Departamento: 

Estudos Organizacionais 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Problemas de chefia e liderança em organizações. Habilidades de liderança, comunicações e 
formulação de decisões em grupos. 
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Nome e código do componente curricular: 

ADM172 - Administração Financeira I 

Departamento: 

Finanças e Políticas 
Públicas 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 /  FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Funções e objetivos da administração financeira. Análise econômico-financeira. Planejamento 
financeiro a curto prazo. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ADM177 - Administração Financeira II 

Departamento: 

Finanças e Políticas 
Públicas 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM172 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Juros compostos e suas aplicações nas decisões financeiras. Orçamento de capital. Custo de 
capital. Avaliação de empresas. O sistema financeiro nacional e os tipos básicos de financiamento 
disponíveis. Problemas especiais em administração financeira. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ADM180 - Comércio Exterior 

Departamento: 

Sistema de Processos 
Gerenciais 

Carga Horária: 

51 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Análise das questões relativas ao Comércio Internacional no mundo globalizado, especificando a 
situação brasileira. 

 

Nome e código do componente curricular: 

DIR164 - Legislação Social e Direito do Trabalho 

Departamento: 

Direito Privado 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BASICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

DIR159 

Módulo de alunos: 

50 
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Ementa: 

Legislação social: finalidades, histórico e função social. Consolidação das Leis Trabalhistas: 
sujeitos, proteção, higiene e liberdade de trabalho. Contrato de trabalho. Instituições e processo 
trabalhista. Previdência Social. 

 

Nome e código do componente curricular: 

DIR160 - Direito Administrativo III 

Departamento: 

Direito Público 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

DIR159 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Noções de ordem jurídica. O Direito Administrativo. Organização e atividade da Administração. 
Atos Administrativos. Responsabilidade. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ECO142 - Economia Brasileira 

Departamento: 

Economia Aplicada 

Carga Horária: 

51 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ECO155 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Análise das diversas estruturas produtivas do Brasil ao longo de sua história. Apresentação da 
distribuição espacial e setoriais da moderna economia brasileira. Problemas e perspectivas 
econômicas do Brasil a partir da segunda metade do século XX. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ECO156 - Economia Clássica 

Departamento: 

Teoria Econômica 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ECO155 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Analisar a formação da Economia como Ciência a partir dos fisiocratas e sobre tudo dos clássicos: 
Smith, Ricardo e sua expressão contemporânea: os Neo-Ricardianos. 
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Nome e código do componente curricular: 

ECO162 - Teoria Neoclássica 

Departamento: 

Teoria Econômica 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ECO156 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Princípios filosóficos do neo-classismo. Teorias subjetivas marginalistas. A escola austríaca. O 
pensamento marshlliano. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ECO165 - Contabilidade Social 

Departamento: 

Teoria Econômica 

Carga Horária: 

85 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ECO155 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Origem e evolução da Contabilidade Nacional. Conceitos básicos. Contas setoriais. Determinação 
da Renda Nacional. Análise e aplicação de insumo-produto. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ECO185 - Economia da Tecnologia 

Departamento: 

Economia Aplicada 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ECO155 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

A variável tecnológica no desenvolvimento econômico. Políticas de tecnologia: a questão 
tecnológica atual. Perspectivas. 

 

Nome e código do componente curricular: 

ECO187 - Economia do Setor Terciário 

Departamento: 

Economia Aplicada 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ECO155 

Módulo de alunos: 

50 
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Ementa: 

O papel do setor comercial e de serviço no desenvolvimento econômico. A problemática do capital 
comercial. Políticas setoriais. As articulações do capital comercial com serviços na dinâmica 
econômicas. A evolução do terciário no Brasil. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC014 - Contabilidade de Seguros 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Sistema Nacional de Seguros no Brasil - evolução histórica, conceitos básicos, ramos de seguros, 
elementos essenciais das operações de seguro. Estrutura e técnica das operações de seguros. 
Aspectos contábeis das empresas de seguros e noções gerais de previdência privada. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC015 - Contabilidade Rural 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Campo de aplicação e legislação da Contabilidade Rural. Patrimônio, Plano de contas, transações 
e eventos econômico-financeiro das empresas rurais. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC032 - Contabilidade da Construção Civil 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Avaliação e mensuração dos eventos e transações das empresas de construção civil. Apuração 
de resultado e desempenho. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCC042 - Projeto de Pesquisa em Contabilidade 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 / FCC041 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Pesquisa. Componentes do projeto de pesquisa. Coleta de dados. Interpretação de dados e 
introdução à elaboração do relatório de pesquisa. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC043 - Monografia 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

ATIVIDADE 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC037 / FCC041 

Módulo de alunos: 

10 

Ementa: 

Produção, elaboração e apresentação da monografia. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC048 - Mercadológica 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Fundamentos, princípios e conceitos mercadológicos. Visão global da área mercadológica. 
Entendimento e planejamento de uma estratégia mercadológica. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC054 - Contabilidade Hospitalar 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 
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Ementa: 

A organização hospitalar e seus fluxos de produção e financeiros. Procedimentos contábeis 
aplicados em clínicas médicas e hospitais. Relações com o SUS e demais convênios. Custos 
hospitalares. Apuração de resultados. Demonstrações contábeis das organizações hospitalares. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC055 - Contabilidade Internacional 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Aspectos do ambiente contábil internacional – pontos conflitantes de práticas contábeis em 
diferentes países. Importância da contabilidade internacional - Harmonização das normas 
contábeis internacionais. Estudo de matérias cujo entendimento e aplicação diferem em diversos 
países. Atuação dos organismos internacionais de contabilidade. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC056 - Contabilidade Estratégica 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 / FCC045 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Modelos contábeis de avaliação operacional em tempo real. Operacionalização estratégica e 
informes contábeis. Implantação da estratégia e criação de valor sob o enfoque da contabilidade 
estratégica. Sistemas de informações com base na contabilidade estratégica, valores de entrada 
e valores de saída. O processo de tomada de decisões e a contabilidade. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC057 - Contabilidade Tributária II 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC040 

Módulo de alunos: 

50 
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Ementa: 

O Lucro Real: principais características. A escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real 
(LALUR). A tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, através do 
Lucro Real. O conceito de despesa não dedutível e receita não tributável, para efeito fiscal. As 
principais despesas não dedutíveis e receitas não tributáveis, segundo o Regulamento do 
Imposto de Renda. O efeito da Contribuição e Doação como despesa dedutível ou não dedutível. 
As situações previstas na legislação para a sua dedutibilidade. O efeito fiscal e societário das 
participações nos lucros das empresas. O cálculo societário direto segundo a Lei das Sociedades 
por Ações e o cálculo fiscal segundo as dedutibilidades previstas no Regulamento do Imposto de 
Renda. O PIS (Programa de Integração Social): noções fundamentais e não cumulatividade 
conforme Lei n.º 10.637/02 e artigo 25 da Lei n.º 10.684/03. A COFINS (Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social): noções fundamentais e não cumulatividade conforme Lei 
n.º 10.833/03. Reavaliação de Ativos: principais efeitos societários e fiscais. A realização da 
Reserva de Reavaliação, segundo a legislação vigente. Arrendamento Mercantil: fundamento 
legal, modalidades. As operações de "Lease Back". A descaracterização para efeitos 
fiscais/tributários. Lucro da Exploração: Os princípios fiscais que regem a matéria. Isenção e 
redução do Imposto de Renda. A formação da base de cálculo. Remuneração do Capital Próprio: 
principais efeitos fiscais e societários. O benefício fiscal através da Instrução CVM n.º 207 de 
13.12.96. Compensação de Prejuízos Fiscais. O conceito de prejuízo fiscal operacional e não 
operacional. As formas de compensação permitidas pela legislação. A Declaração de 
Informações da Pessoa Jurídica: DIPJ. Os principais incentivos fiscais. O Finor. O Programa de 
Alimentação do Trabalhador. Repercussão dos incentivos fiscais no recolhimento do Imposto de 
Renda. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC058 - Tópicos Contemporâneos de Contabilidade 
– Seminário 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Ativos intangíveis. Dinâmica x Estática em contabilidade. Gestão estratégica e responsabilidade 
social. Estruturas fractais e contabilidade. Soluções contábeis com uso da física – Mommentum 
Accounting. Regressão logística e modelos de solvência. 

 
Nome e código do componente curricular: 

FCC059 - Jogos de Negócios 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 / FCC045 

Módulo de alunos: 

50 
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Ementa: 

Introdução aos jogos de negócios. Integração dos conceitos utilizados na gestão empresarial: 
Contabilidade Gerencial (demonstrativos contábeis, planejamento financeiro e estrutura 
patrimonial). Finanças (índices econômico-financeiros e orçamentos). Custos Industriais (custeio 
direto e custeio por absorção). Marketing (estratégias de preços, previsão de demanda, 
concessão de prazo para pagamento e desconto nas vendas). Produção (sistemas de produção, 
admissão ou demissão de pessoal, políticas de compra e estocagem da matéria-prima e escolha 
de ritmo de operação da empresa). Princípios de Administração e Engenharia Econômica 
(investimento em imobilizado/substituição de equipamentos). 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC061 - Fundamentos da Análise de Investimentos 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 / MAT191 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Alternativas econômicas. Método do valor futuro líquido. Método do valor uniforme líquido. 
Viabilidade de empreendimentos. Método benefício-custo. Eficiência-Custo. Método da taxa de 
retorno. Análise de equilíbrio. Depreciação-substituição de equipamentos. O efeito da inflação na 
análise de investimentos. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC062 - Contabilidade para Organizações do 
Terceiro Setor 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Estado, Mercado e Terceiro Setor – conceitos. Validade e Limitações do Paradigma Tri-setorial, 
Políticas Sociais e Desenvolvimento. Caracterização do 3º Setor. A atividade Contábil e o 
Terceiros Setor. Plano de contas e sua aplicação em empresas do terceiros setor. 
Financiamentos de empresas do terceiro setor. Legislação básica aplicada. Normas e princípios 
contábeis. Instruções da Secretaria da Receita Federal e outros órgãos normativos da atividade 
contábil. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC063 - Sistemas Organizacionais 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 
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Pré-requisito: 

ADM001 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Valores, crenças e paradigmas em administração. As diversas categorias para o entendimento 
do fenômeno organizacional. As questões pertinentes à certeza e incerteza dos ambientes 
organizacionais. As teorias administrativas e principais autores. As dimensões da organização e 
suas disfunções. A organização como estratégia de ação. A organização vista como um sistema 
e seus principais componentes. A estrutura organizacional, a tecnologia, o poder, a cultura, a 
motivação e o clima organizacional. A emergência de um novo paradigma. A cognição e a nova 
forma de organização. Perspectivas para as organizações e para a gerência. A qualidade, a 
reengenharia e a aprendizagem organizacional no contexto do novo paradigma. As organizações 
isonômicas. A prática de uma nova teoria para o sistema organizacional. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC064 - Gestão Contábil – Aspectos Econômicos e 
Financeiros 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

PROFISSIONAL 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 / FCC036 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Visão geral das demonstrações contábeis e financeiras. Modelos básicos que os contadores 
utilizam, para gerar as demonstrações financeiras. Princípios ou métodos contábeis específicos, 
utilizados na preparação das demonstrações contábeis. Mudanças contábeis e lucro de 
estocagem. Impactos tempo-conjunturais e seus efeitos nas demonstrações contábeis. 
Contabilidade e nível geral de preços. Gestão contábil de projetos de investimentos. A 
informação contábil e sua interface com a gestão financeira das organizações. 

 

Nome e código do componente curricular: 

FCC065 - Liderança Situacional 

Departamento: 

Ciências Contábeis 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

ADM001 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Administração e sua realidade psicológica: Bases tipológicas dos estilos de administração. 
Administradores, empreendedores e lideres: Principais características, semelhanças e diferenças 
comportamentais. Desenvolvimento pessoal e de carreira: Imaginário, normalidade e 
compensação patológica. Grupos de trabalho, variáveis organizacionais e ambientais: 
dependência, administração e sentimentos de potência relativa. Subordinação e papeis de 
direção. Formas de diagnósticos das principais tendências como orientadores do comportamento 
típico de liderança. Estilos, pontos fortes e pontos fracos. 
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Nome e código do componente curricular: 

FCH001 - Introdução a Filosofia 

Departamento: 

Filosofia 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Propedêutica à área de Filosofia e Ciências Humanas, objetivando oferecer noções básicas 
sobre questões de Filosofia em geral e de Epistemologia no particular, assim como outros temas 
do mundo contemporâneo numa perspectiva filosófica. 

   

Nome e código do componente curricular: 

FCH009 - Psicologia I 

Departamento: 

Psicologia 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Análise psicológica do comportamento humano na organização e a interação de fatores 
individuais e ambientais como causa do comportamento. 

 

Nome e código do componente curricular: 

LET047 - Espanhol Instrumental I 

Departamento: 

Letras Românicas 

Carga Horária: 

51 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Estrutura básica da língua espanhola. 

 

Nome e código do componente curricular: 

LET053 - Inglês Instrumental I 

Departamento: 

Letras Germânicas 

Carga 
Horária: 

51 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 
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Ementa: 

Leitura e compreensão de textos informativos em língua inglesa. 

 

Nome e código do componente curricular: 

MAT115 - Introdução ao Processamento de Dados 

Departamento: 

Ciência da 
Computação 

Carga 
Horária: 

68 T 

Modalidade: 

DISCIPLINA 

Função: 

BÁSICA 

Natureza: 

OPTATIVA 

Pré-requisito: 

 

Módulo de alunos: 

50 

Ementa: 

Proporcionar conhecimento da evolução do processamento de dados, sortandmerge, sistemas 
de numeração. Fluxogramas e noções de linguagem de programação. 

 

 

 

 

2.11 Quadro Curricular do Curso de Ciências Contábeis  
 

 A seguir, pode ser visualizado o quadro curricular do curso de Ciências Contábeis, por 

semestre. O referido quadro evidencia, também, a estrutura de composição da carga horária total 

do curso. 
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QUADRO CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 
 

SEMESTRE IX 
 

ADM001 –  
Introdução à 
Administração 

ECO155 –  
Introdução às 

Teorias Econômicas 

DIR167 –  
Direito Comercial VII DIR161 –  

Legislação Tributária 

FCC037 –  
Teoria da 

Contabilidade 

FCC010 –  
Auditoria II 

FCC049 –  
Perícia Contábil 
e Arbitragem 

 
FCC053 Auditoria 
Governamental 

FCC017 –  
Estágio em 
Contabilidade 

DIR159 –  
Instituição de Direito 
Público e Privado 

FCC041 – 
Metodologia de 

Pesquisa Aplicada a 
Contabilidade 

FCC066 –  
Economia das 
Organizações 

FCC024 – 
Contabilidade de 

Custos 

FCC039 –  
Análise de Custos 

FCC023 –  
Análise das 

Demonstrações 
Contábeis 

FCC046 –  
Sistema de 
Informação 
Gerencial 

FCC047 –  
Introdução à 
Controladoria 

OPTATIVA 
 05 

FCC033 – 
Contabilidade 
Introdutória I 

FCC034 – 
Contabilidade 
Introdutória II 

FCC035 – 
Contabilidade 
Intermediária 

FCC036 – 
Contabilidade 
Avançada 

FCC044 –  
Orçamento e 
Finanças 

Governamental 

FCC050 – 
Contabilidade 
Governamental 

FCC045 – 
Orçamento 
Empresarial e 
Planejamento 
Estratégico 

OPTATIVA 
 02 

 

MAT013 –  
Matemática 

MAT020 – 
Estatística I A 

MAT191 –  
Matemática Financeira 

FCC052 –  
Informática Aplicada 
à Contabilidade 

FCC040 – 
Contabilidade 
Tributária 

FCC038 –  
Ética Geral e 
Profissional 

LET044 –  
Língua Portuguesa 
como Instrumento 
de Comunicação 

OPTATIVA 
 03 

 

   

MAT023 –  
Estatística II A FCC060 – 

Macroeconomia 
FCC009 – 
Auditoria I 

FCC051 –  
Instituições 

Financeiras e Mercado 
de Capitais 

 OPTATIVA 
01 

OPTATIVA 
 04 

 

 
Atividades Complementares 

 

CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 
CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO 
CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
CARGA HORÁRIA TOTAL 

2.363 
  340 
  204 
   119 
3.026  
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3. INFRA-ESTRUTURA 
 
3.1 RECURSOS HUMANOS 
 
3.1.1 DOCENTES 
 
 Para a viabilização do curso noturno de Ciências Contábeis ora proposto, é necessária a 

contratação de professores para os componentes curriculares obrigatórios e optativos, tanto para esta 

Faculdade como para as demais unidades, consoante as declarações dos Departamentos, em anexo. 

Em razão da implantação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Faculdade de Ciências 

Contábeis, em nível de mestrado, no final de 2006, é desejável que a qualificação mínima para 

contratação dos professores seja preferentemente doutorado.  

 

3.1.2 SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 A Faculdade de Ciências Contábeis foi implantada em 1996, com um contingente de servidores 

técnico-administrativos reduzida -  apenas oito funcionários -  e, após doze anos de funcionamento, 

continua praticamente com o mesmo quantitativo, apesar da  expansão de suas atividades, 

notadamente na área de  pós-graduação. Por esse motivo, a implantação desse curso noturno irá 

requerer a contratação de uma nova equipe de apoio destinada ao Colegiado do novo curso. 

 

3.2 INSTALAÇÕES  

 Pelo fato de a Faculdade de Ciências Contábeis funcionar atualmente no prédio da Faculdade de 

Ciências Econômicas e os dois cursos (Contábeis e Economia) oferecerem componentes curriculares à 

noite, devido às crescentes demandas dos discentes, a capacidade instalada encontra-se  totalmente 

saturada. Em razão dessa insuficiência de espaço, nosso Programa de Pós-Graduação está 

funcionando nas instalações da Faculdade de Direito. Dessarte, é condição sine qua non  para o 

funcionamento do novo curso, a existência de  salas de aula, além do acréscimo de acervo nas 

bibliotecas setoriais e central e das necessidades de reforço do efetivo de  segurança. 

 

3.2 EQUIPAMENTOS 

 A matriz curricular do curso ora proposto contempla como um dos componentes obrigatórios 

teórico-práticos a disciplina Informática Aplicada à Contabilidade, cuja condição mínima para sua 

realização será a disponibilidade de  equipamentos de informática com multimídias. É indispensável, 

para isso, a instalação de  um Laboratório de Informática com pelo menos 30 computadores, 30 mesas, 

30 cadeiras, datashow, lousa, e aparelhos de ar condicionados. Para atender às necessidades do 
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curso de Ciências Contábeis diurno, atualmente, a  Faculdade de Ciências Contábeis possui um 

Laboratório de Informática com capacidade para 25 alunos. 
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RESOLUÇÃO COLEGFCC  

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DA UFBA 

 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Artigo 1º - As Atividades Complementares têm por finalidade proporcionar ao graduando condições de 

realizar, concomitantemente às disciplinas da grade curricular, atividades autônomas e flexíveis, 

centradas em temáticas contábeis e afins, que contribuam para a formação pessoal e profissional do 

futuro Bacharel em Ciências Contábeis.  

Artigo 2º - As Atividades Complementares devem se apoiar em mecanismos que ajudem a consolidar, 

ampliar ou aprofundar a formação básica do aluno, e podem ser realizadas a qualquer momento a 

partir do ingresso do graduando na Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA. 

Parágrafo Único - O registro acadêmico das Atividades Complementares será realizado de acordo 

com o quadro anexo a este Regulamento e obedecerá a procedimentos fixados pelo Colegiado de 

Graduação da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA.    

 
CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Artigo 3º - São Consideradas Atividades Complementares: 

I- Participação em projetos institucionais de extensão ou iniciação científica orientados por docentes. 

II- Monitorias de ensino em disciplinas da área contábil pertencentes à grade curricular. 

III- Participação na Empresa Júnior vinculada ao Curso de Contábeis. 

IV- Aprovação em disciplinas extracurriculares. 

V- Publicação de artigo científico em revista especializada ou em anais de eventos técnico-científicos 

com apresentação de trabalhos na área de sua formação ou áreas afins. 
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VI- Participação em palestras ou eventos científicos (jornadas, seminários, congressos) relacionados 

à área contábil ou áreas afins, como ouvinte, monitor ou na comissão de realização do evento. 

VII- Prestação de serviço contábil voluntário em entidades filantrópicas ou de apoio a programas 

sociais. 

VIII- Participação em Diretório Central dos Estudantes e/ou Diretório Acadêmico de Ciências 

Contábeis.  

IX- Participação em Laboratórios de Ensino e Pesquisa formalmente constituídos na Universidade.  

§ 1º Entende-se por evento de natureza técnico-científica, a atividade esporádica de caráter técnico, 

científico, artístico e cultural, objetivando a atualização discente em sua área de graduação, na forma 

de congressos e eventos afins. 

Artigo 4º - À Coordenação do Curso compete avaliar os estudos ou atividades realizadas pelo aluno, 

enquadra-las no quadro anexo e efetuar o registro acadêmico (Anexo I).   

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 5º - Todas as Atividades Complementares à carga horária curricular do Curso de Ciências 

Contábeis realizadas a partir do ingresso na Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA são válidas 

desde que atendidas as disposições deste Regulamento. 

Parágrafo Único - Não será realizado o aproveitamento de Atividades Complementares desenvolvidas 

em períodos anteriores ao ingresso do discente na Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA.  

Artigo 6º - É de inteira responsabilidade do graduando buscar as oportunidades para a realização das 

atividades de formação complementar, tendo em vista que o exercício dessa iniciativa e de uma 

autonomia relativa na construção da formação constituem fatores relevantes para o desenvolvimento 

profissional. 

Artigo 7º - O graduando, após ter concluído Atividade Complementar, poderá solicitar ao Colegiado do 

Curso de Ciências Contábeis a validação da sua carga horária a qualquer momento. 

Artigo 8º - Este Regulamento só pode ser alterado mediante voto da maioria absoluta dos membros do 

Colegiado do Curso de Ciências Contábeis.  
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Artigo 9º - Compete à Coordenação do Curso de Ciências Contábeis dirimir dúvidas referentes à 

interpretação desta norma, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que 

se fizerem necessários. 

Artigo 10º - Esta norma entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis, revogando-se as disposições em contrário.  
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ANEXO I 

 

QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Atividade 
Complementar 

Carga 
Horária 
Máxima 

Equivalência de 
Carga Horária 

Requisitos para Aproveitamento 

1 – Participação 
em projetos de 
pesquisa 

68 horas Cada pesquisa 
corresponderá a 

68 horas de 
atividades 
complementares. 

Participação e conclusão de projetos no 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC), remunerados 
ou não, desenvolvidos por professores. 
Para comprovação das horas deverá ser 
apresentado o relatório das atividades 
desempenhadas pelo aluno e certificado 
de conclusão da pesquisa com a 
respectiva carga horária cumprida. 

2 – Realização 
de atividades de 
extensão 

56 horas Cada hora de 
realização de 
atividade de 
extensão 
corresponderá a 
1 (uma) hora de 
atividade 
complementar. 

Participação do aluno na execução de 
projetos de extensão vinculados à 
Faculdade de Ciências Contábeis e à Pro-
Reitoria de Extensão da UFBA. Para 
comprovação o aluno deverá apresentar 
declaração assinada pelo coordenador do 
projeto e o certificado emitido pela 
instituição onde o trabalho foi realizado 
com a respectiva carga horária. 

3 – Participação 
em atividades de 
extensão 

56 horas Cada hora de 
participação em 
atividades de 
extensão 
corresponderá a 
1 (uma) hora de 
atividade 
complementar. 

Participação do aluno em cursos de 
formação complementar e treinamentos, 
comprovadamente relacionados e 
relevantes à formação contábil. 

Para comprovação o aluno deverá 
apresentar o certificado de conclusão do 
mesmo, emitido pela entidade promotora, 
discriminando o nome, data, local de 
realização e carga horária do curso. 

4 – Atividade de 
Monitoria 

66 horas Cada semestre 
de monitoria 
corresponderá a 
33 (trinta e três) 
horas de 
atividade 
complementar. 

Trabalho de monitoria, remunerado ou 
voluntário, em disciplinas da área da 
Ciência Contábil, realizado no curso de 
Ciências Contábeis da Faculdade de 
Ciências Contábeis da UFBA. Para 
comprovação o aluno deverá apresentar 
relatório, discriminando as atividades por 
ele realizadas, aprovado pelo professor 
responsável pela disciplina na qual foi 
realizada a atividade, e certificado emitido 
pela Pró-reitoria de Graduação da UFBA 
indicando o nome do estudante e do 
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professor responsável pela monitoria, 
período de realização, disciplina vinculada 
e carga horária total da atividade. 

5 – Aprovação 
em disciplina 
extracurricular 

 

50 horas Cada disciplina 
corresponderá a 
25 (vinte e cinco) 
horas de 
atividade 
complementar. 

Comprovação em histórico escolar da 
aprovação em disciplina de outro curso de 
graduação da UFBA. A disciplina deverá 
ser complementar à formação do contador 
e não pode estar contemplada no 
currículo ao qual o estudante esteja 
vinculado. 

6 – Publicação 
de artigos 
científicos 

66 horas Cada trabalho 
publicado 
corresponderá a 
66 (sessenta e 
seis) horas de 
atividade 
complementar. 

O trabalho deverá ter seu conteúdo 
relacionado ao campo da Ciência Contábil 
e para ter validade deverá ser publicado 
em periódico ou anais de Congresso que 
sejam avaliados pelo sistema Qualis da 
Capes com conceito A, B ou C. Para 
comprovação o aluno deverá apresentar 
uma cópia da publicação onde conste seu 
nome, título do periódico e data da 
publicação. 

7 – Participação 
em palestras ou 
eventos 
científicos 

56 horas Cada hora de 
participação em 
evento 
corresponderá a 
2 (duas) horas 
de atividade 
complementar. 

Participação em palestras ou eventos 
científicos efetivamente relacionados à 
formação profissional do contador. Para 
comprovação o aluno deverá apresentar 
certificado emitido pela entidade 
promotora, onde deverão constar: nome 
do evento e da entidade promotora; data 
de realização; carga horária; nome do 
aluno. 

8 – Participação 
em empresa 
júnior 

66 horas Cada 10 (dez) 
horas de 
atividades na 
empresa júnior 
corresponderá a 
5 (cinco) horas 
de atividade 
complementar. 

Participação do aluno na diretoria, no 
conselho ou nos projetos realizados pela 
Empresa Júnior da Faculdade de Ciências 
Contábeis da UFBA. Para comprovação o 
aluno deverá apresentar um relatório com 
a descrição das atividades realizadas e a 
carga horária dedicada às mesmas. O 
relatório deve ser aprovado pelo professor 
tutor da Empresa Júnior ou pelo professor 
responsável pelo projeto. 

9 – Participação 
em laboratórios 
de ensino e 
pesquisa 

66 horas Cada 10 (dez) 
horas de 
atividades em 
laboratórios 
corresponderá a 
5 (cinco) horas 
de atividade 
complementar.  

Participação do aluno em atividades de 
laboratórios de ensino e/ou pesquisa 
formalmente constituídos na Faculdade de 
Ciências Contábeis da UFBA. Para 
comprovação o aluno deverá apresentar 
um relatório com a descrição das 
atividades realizadas e a carga horária 
dedicada às mesmas. O relatório deve ser 
aprovado pelo professor tutor ou 
responsável pelo laboratório. 
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10 – Participação 
 em diretório 
central de 
estudantes e 
diretório 
acadêmico 

56 horas Cada 20 (vinte) 
horas de 
atividades em 
diretório 
acadêmico 
corresponderá a 
1 (uma) hora de 
atividade 
complementar. 

Participação do aluno em atividades de 
representação estudantil na Faculdade de 
Ciências Contábeis e/ou na Universidade 
Federal da Bahia. Para comprovação o 
aluno deverá apresentar um relatório com 
a descrição das atividades realizadas e a 
carga horária dedicada às mesmas. O 
relatório deve ser aprovado em reunião 
plenária do diretório acadêmico (uma 
cópia da ata da reunião deverá ser 
apresentada). 

11 – Prestação 
de serviço 
voluntário 

66 horas Cada 10 (dez) 
horas de 
serviços 
voluntários 
corresponderá a 
1 (uma) hora de 
atividade 
complementar. 

Participação do aluno, como voluntário, 
em atividades de filantropia ou de apoio a 
programa social, desde que relacionadas 
aos conteúdos de formação do Contador. 
Para comprovação o aluno deverá 
apresentar relatório das atividades 
desempenhadas, constando período e 
carga horária de dedicação. Tal relatório 
deverá ser aprovado e assinado pelo 
responsável pela instituição onde o 
trabalho foi desenvolvido. 
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RESOLUÇÃO COLEGFCC  

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – MONOGRAFIA 
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFBA 

 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISCIPLINAS/ATIVIDADE 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISCIPLINAS/ATIVIDADE 
 

Artigo 1º- As disciplinas FCC041 – Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade, FCC042 – 

Projeto de Pesquisa em Contabilidade e a atividade FCC043 – Monografia integram o currículo do 

Curso de Ciências Contábeis da UFBA, sendo a primeira componente curricular obrigatório e as 

demais componentes optativos.  

Artigo 2º - As disciplinas supracitadas têm o objetivo de subsidiar o processo de estruturação e 

realização do trabalho monográfico quando esta for a opção do estudante.  

Artigo 3º - A matrícula nas disciplinas FCC041, FCC042 e na atividade FCC043 deverá respeitar o 

sistema de pré-requisitos vigente, sendo recomendada à obediência a seqüência numérica de seus 

códigos. 

Artigo 4º - A aprovação na disciplina FCC042 – Projeto de Pesquisa em Contabilidade estará 

vinculada a elaboração de um projeto de pesquisa em contabilidade, conforme ementa da disciplina. 

Artigo 5º - A aprovação na atividade FCC043 – Monografia estará vinculada a apresentação do 

trabalho monográfico de acordo com o artigo 14 deste regulamento. 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS FCC041 – METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA A 
CONTABILIDADE, FCC042 – PROJETO DE PESQUISA EM CONTABILIDADE E DA ATIVIDADE 

FCC043 – MONOGRAFIA 
 

Artigo 6º - O Departamento de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, no 

âmbito de sua competência, designará, a cada semestre, os professores responsáveis pelas disciplinas 

FCC041 – Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade, FCC042 – Projeto de Pesquisa em 
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Contabilidade e pela atividade FCC043 – Monografia, considerando o perfil e a disponibilidade de cada 

docente. 

Artigo 7º - São atribuições dos professores responsáveis pelas referidas disciplinas e atividade: 

 
a) dar conhecimento das presentes normas no início de cada semestre; 

b) receber o projeto de pesquisa elaborado pelo discente, ao término da disciplina FCC042 – 

Projeto de Pesquisa em Contabilidade, bem como a declaração do professor orientador, 

aceitando supervisionar a realização do trabalho monográfico (Anexo I - Termo de Aceite); 

c) receber do discente, na atividade FCC043 – Monografia, cronograma de atividades previstas 

para o semestre letivo, com a orientação do professor orientador e acompanhar o andamento 

dos trabalhos realizados pelo discente através de relatórios mensais por ele encaminhados, 

com o endosso do professor orientador; 

d) promover a avaliação final do discente nas disciplinas, FCC041 – Metodologia da Pesquisa 

Aplicada a Contabilidade e FCC042 – Projeto de Pesquisa em Contabilidade, com base nos 

critérios definidos no Capítulo IV. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 
Artigo 8º - Consideram-se habilitados para a função de professor orientador todos os docentes da 

Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, prioritariamente os professores doutores e mestres, 

independentemente da natureza do seu regime de trabalho. 

Artigo 9º - São atribuições do professor Orientador: 
 

a) assistir o aluno em todas as etapas de desenvolvimento do trabalho monográfico; 

b) aprovar o cronograma de atividades do semestre, assim como os relatórios mensais 

elaborados pelo discente-orientando; 

c) avaliar o trabalho monográfico elaborado pelo discente, sob sua orientação, quando do 

término da atividade FCC043 – Monografia; 

d) encaminhar parecer fundamentado ao professor responsável pela atividade FCC043 – 

Monografia, indicando se o discente está apto ou não a submeter o seu trabalho à banca 

examinadora; 
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e) solicitar ao Colegiado do Curso de Ciências Contábeis a constituição da Banca Examinadora 

e a definição da data para apresentação do trabalho monográfico, quando julgar concluída a 

monografia. 

 
Artigo 10º - O discente deverá apresentar dois nomes de professores para desempenhar o papel de 

orientador, por ordem de preferência, mediante comunicado dirigido ao Colegiado do Curso de 

Ciências Contábeis.  

Parágrafo Único – O Colegiado examinará os nomes sugeridos, considerando a titulação e a produção 

científica do docente, a natureza do trabalho a ser orientado, entre outros fatores que se julguem 

relevantes nas circunstâncias. Em função dessa análise, a indicação poderá ser homologada ou não.  

Artigo 11º - O número de orientandos por orientador será determinado em função do regime de 

trabalho, da disponibilidade de carga horária, dos temas e das áreas de especialização de cada 

docente. 

 
CAPÍTULO IV 
DA AVALIAÇÃO 

 
Artigo 12º - A avaliação do discente matriculado na disciplina FCC041 – Metodologia da Pesquisa 

Aplicada a Contabilidade será realizada pelo professor da disciplina com base nos critérios 

determinados pelas legislações da UFBA. 

Artigo 13º - A avaliação do discente matriculado na disciplina FCC042 – Projeto Pesquisa em 

Contabilidade será realizada pelo professor da disciplina mediante a elaboração de um projeto de 

pesquisa como trabalho final para conclusão da disciplina. 

 Artigo 14º - A avaliação do discente matriculado na atividade FCC043 - Monografia, obedecerá a 

seguinte ponderação: 

 

a) 2/3 (dois terços) da nota final corresponderão à avaliação do trabalho monográfico, promovida 

pela Banca Examinadora, observados os critérios de capacidade de utilização do instrumental 

teórico-metodológico, criatividade, organização, coerência, clareza e objetividade; 

b) 1/3 (um terço) da nota final corresponderá à avaliação da exposição oral do trabalho 

monográfico e do desempenho do discente diante do questionamento da Banca Examinadora. 
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Artigo 15º - O discente disporá para a apresentação pública do trabalho monográfico, de um mínimo de 15 

minutos e um máximo de 30 minutos, .Em seguida  a Banca Examinadora manifestará suas opiniões e 

questionamentos acerca do trabalho apresentado, assim como a nota final do trabalho monográfico.  

.  

Artigo 16º - O não comparecimento do discente à sessão pública de apresentação do trabalho 

monográfico a ser apreciado pela Banca Examinadora, salvo por motivo de força maior, implicará sua 

reprovação. 

 
CAPÍTULO V 

DA BANCA EXAMINADORA 
 

Artigo 18º - A Banca Examinadora será constituída mediante solicitação escrita do professor orientador 

ao Colegiado do Curso de Ciências Contábeis, quando julgar concluída a monografia. 

Parágrafo Primeiro – Deverá ser observada uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias do final do 

semestre letivo para solicitação de constituição da Banca Examinadora. 

Parágrafo Segundo – Em anexo a solicitação de constituição da Banca, deverão ser encaminhadas 

duas cópias do trabalho monográfico, a serem destinadas aos demais membros da Banca. 

Artigo 19º - Participarão da Banca Examinadora o professor orientador, na condição de presidente da 

mesa, e mais dois docentes da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, devendo a escolha recair 

sobre os profissionais dedicados à área de conhecimento do tema tratado. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS TRABALHOS MONOGRÁFICOS 
 
Artigo 20º - Os trabalhos monográficos deverão: 

 

a) Tratar de temas vinculados à Contabilidade; 

b) Ser redigidos em português; 

c) Apresentar congruência com o conteúdo do projeto apresentado; 

 
Artigo 21º - Os trabalhos deverão conter: 

a) capa, contendo o nome do autor, o título do trabalho, local e ano de apresentação; 

b) folha de rosto com o nome do autor, título do trabalho, subtítulo (se houver), finalidade da 

monografia, nome do orientador, local e ano de apresentação; 

c) dedicatória (opcional); 
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d) agradecimentos (opcional); 

e) folha de aprovação incluída após a apresentação pública, devidamente assinada pelos 

membros da banca examinadora, indicando o autor, título, professor orientador, data de 

aprovação e membros componentes da banca examinadora. É facultativa a inclusão da nota ou 

conceito; 

f) epígrafe (opcional); 

g) resumo, apresentando de forma objetiva os pontos principais do trabalho; deve ser escrito em 

terceira pessoa do singular em um único parágrafo, com um máximo de duzentas e cinqüenta 

palavras; 

h) sumário, enumerando as principais divisões do trabalho, na ordem de aparecimento no texto, 

com a respectiva paginação; 

i) lista de ilustrações (tabelas, quadros, figuras, gráficos, etc) por categoria, na ordem de 

aparecimento no texto com a respectiva paginação (se necessário); 

j) texto (introdução, desenvolvimento e conclusão) com o mínimo de trinta e cinco laudas de trinta 

linhas, consoante com o texto do projeto apresentado; 

k) referências bibliográficas apresentadas de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT); 

l) anexos e/ou apêndices (se necessário); 

Parágrafo Único – É absolutamente imprescindível que se incorporem à parte introdutória da 

monografia pelo menos os seguintes elementos: caracterização do problema; questões da 

pesquisa; objetivos geral e específicos; a relevância do estudo; classificação e delimitação do 

estudo; e metodologia..  

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 22º - Encerrados os trabalhos de avaliação da Banca Examinadora, a mesma encaminhará ao 

Colegiado do Curso parecer apresentando o resultado final com as assinaturas dos membros da 

Banca. 

Artigo 23º - Comprovada a existência, na monografia, de fraude ou plágio por parte do discente, o 

trabalho será sumariamente reprovado por infração à ética acadêmica. 

Artigo 24º - Os casos omissos nas presentes normas serão decididos pelo Colegiado do Curso de 

Ciências Contábeis, desde que respeitado o Regulamento de Ensino de Graduação da Universidade 

Federal da Bahia. 
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Artigo 25º - Esta norma entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis, revogando-se as disposições em contrário. 
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ANEXO I 
 
 
 
 

TERMO DE ACEITE  
 
 
 
Eu, __________________________________________________________________ na condição de 

Professor(a)  da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, lotado(a) no Departamento de Ciências 

Contábeis, declaro aceitar o(a) discente 

__________________________________________________________________, matrícula n.º 

_________________________, como meu(minha) orientando(a), para supervisioná-lo(a) na 

elaboração do seu trabalho monográfico. 

O período a que se refere o trabalho de orientação inicia-se quando da matrícula do discente na 

atividade FCC043 – Monografia, encerrando-se quando da conclusão das atividades da Banca 

Examinadora. 

Declaro ter conhecimento das atribuições concernentes à atividade de orientação de trabalhos 

monográficos e da Resolução COLEGFCC 002/2006 que regulamenta o trabalho de conclusão de 

curso na Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA. 

 

Salvador, ....... de ............................... de ......... 

 

 

____________________________________ 
Professor Orientador 
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RESOLUÇÃO COLEGFCC  

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFBA 

 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES E VALIDAÇÃO 

 

Artigo 1º - O estágio supervisionado é obrigatório para os alunos matriculados no Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis e tem como finalidade possibilitar o desenvolvimento das 

habilidades inerentes ao profissional contábil, através da aplicação dos conhecimentos teóricos 

adquiridos, na vivência prática em ambientes organizacionais. 

Artigo 2º - Terá validade, para efeito de avaliação e de validação de carga horária curricular, a 

atividade de estágio que seja realizada durante o semestre letivo em que o aluno esteja regulamente 

matriculado na atividade FCC017 – Estágio em Contabilidade. 

Artigo 3º - No período de estágio, o aluno deverá freqüentar as aulas das disciplinas em que esteja 

matriculado, inclusive as da atividade FCC017 – Estágio em Contabilidade, de acordo com o 

cronograma publicado no primeiro dia de aula pelo professor, cuja freqüência inferior a 75% implicará a 

reprovação do estudante por falta. Neste caso, a realização do estágio não será validada. 

Artigo 4º - A carga horária mínima de estágio em contabilidade exigida na Faculdade de Ciências 

Contábeis da UFBA é de 204 (duzentas e quatro) horas. 

Artigo 5º - O controle da freqüência do estagiário será realizada pela empresa contratante através do 

preenchimento do Boletim de Freqüência (Anexo I), devendo também ser supervisionada pelo 

professor da disciplina no semestre em que o aluno estiver regularmente matriculado. 

Parágrafo Único – O Boletim de Freqüência poderá ser substituído por uma declaração de freqüência 

emitida pela organização na qual o estágio estiver sendo realizado, desde que redigida em papel 

timbrado da empresa e assinada pelo superior hierárquico do estagiário. 
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CAPÍTULO II 

DA INDICAÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PARA 
 O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Artigo 6º - O estágio será oficializado mediante troca de correspondência que poderá ocorrer da 

Faculdade de Ciências Contábeis à Organização, solicitando vaga para estágio ou a aceitação do 

estagiário, como também da Organização para a Faculdade, respondendo afirmativamente à 

solicitação de permissão para a contratação. 

Artigo 7º - A escolha da organização para a realização do estágio supervisionado poderá ser de 

iniciativa da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA ou de iniciativa do próprio estudante candidato 

ao estágio. 

Artigo 8º - Poderá ser escolhida, para a realização do estágio supervisionado, qualquer organização, 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo esta permitir ao estagiário o desempenho de 

funções contábeis típicas, conforme descritas na resolução CFC nº. 560/83 (Anexo II). 

Artigo 9º - Poderá ser indicado como local de estágio a organização na qual o estudante já esteja 

atuando, com vínculo empregatício ou não, contanto que seja oficializado o período de estágio e 

aceitas, por parte da organização, as exigências constantes da presente norma. Na hipótese aqui 

preconizada, será necessária a formalização prevista no artigo 6º deste regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 

Artigo 10º - São deveres do estagiário: 

 

a) Informar a Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, por escrito, o turno durante o qual está 

sendo realizado o estágio; 

b) Informar, por escrito, a quantidade de horas/dia que trabalhará durante o estágio; 

c) Comparecer diretamente ao local de estágio assinando o boletim de freqüência indicando a 

hora de entrada, a hora de saída e a quantidade de horas trabalhadas; 

d) Após registrar os dados concernentes a hora de entrada, hora de saída e quantidade de horas 

trabalhadas, no boletim de freqüência, assiná-lo devidamente; 

e) Solicitar do seu superior hierárquico e/ou supervisor de estágio, assinatura do boletim semanal 

de freqüência; 
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f) Comunicar a Faculdade e ao seu superior hierárquico a ocorrência de qualquer impedimento 

por motivo de doença, viagem ou outra circunstância; 

g) Desempenhar com eficiência e dedicação as tarefas que forem confiadas; 

h) Tratar com humanidade, respeito, atenção e acatamento todas as pessoas com as quais 

mantenha contato na organização onde esteja estagiando; 

i) Comparecer semanalmente à Faculdade no horário pré-estabelecido para a disciplina estágio, 

a fim de encontrar-se com o professor da mesma; 

j) Apresentar semanalmente no encontro estabelecido no item i, o boletim semanal de freqüência 

com visto do superior hierárquico e supervisor do estágio. O não atendimento nos itens i ou j 

significará ausência do estagiário, devendo o professor atribuir falta na respectiva folha de 

freqüência; 

k) Comunicar na primeira semana do estágio, o nome do supervisor hierárquico ou pessoa que 

deverá supervisionar o estágio, a qual a Faculdade se dirigirá oficialmente quando for 

necessário abordar qualquer assunto relacionado ao estágio; 

l) Apresentar um relatório das suas atividades no final do estágio, cujo roteiro será fornecido pelo 

professor da atividade Estágio em Contabilidade; 

m) Obedecer fielmente ao Código de Ética do Estagiário em Ciências Contábeis (Anexo III). 

 

Artigo 11º - Deverá o professor da atividade Estágio em Contabilidade atribuir falta na caderneta ao 

aluno quando o mesmo não freqüentar a organização em que desenvolve o estágio, ou quando 

descumprir o item i do artigo 10º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REMUNERAÇÃO E SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

 

Artigo 12º - O estágio poderá ser remunerado ou não. A definição de tais circunstâncias ficará a 

critério das partes organização/estagiário, não cabendo a Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA 

qualquer interferência no assunto. 

Artigo 13º - O estágio será supervisionado durante todo o período de sua realização. A supervisão de 

que trata o presente artigo será realizada pelo professor da atividade FCC017 – Estágio em 

Contabilidade. 

Artigo 14º - São atribuições do professor/supervisor de estágio: 
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a) Contactar com o Diretor da Faculdade, com o Chefe de Departamento, e com a Coordenação 

do Curso, com o objetivo de viabilizar a realização de estágio por parte dos estudantes; 

b) Indicar as organizações nas quais poderão ser realizados os estágios (quando houver); 

c) Indicar o nome dos alunos para estágios nas organizações (quando possível); 

d) Reunir-se com os estagiários, na Faculdade, nos dias e horas pré-estabelecidos pelo 

Departamento para a atividade estágio em contabilidade; 

e) Controlar a freqüência do estagiário, através do acompanhamento dos boletins semanais de 

freqüência apresentados pelos estudantes; 

f) Contactar com o supervisor do local do estágio para avaliar a situação do estagiário; 

g) Visitar o estagiário no local da realização do estágio não só para avaliar o seu desempenho, 

mas também para apreciar o local, exigências, finalidades e necessidades do estágio. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO FINAL 

 

Artigo 15º - A avaliação final do estagiário será realizada com base nos seguintes aspectos: 

 

a) Julgamento pessoal do professor, em função do comportamento do estagiário, para com a 

Faculdade; 

b) Freqüência ao estágio e às aulas da atividade Estágio em Contabilidade na Faculdade; 

c) Avaliação do relatório das atividades desenvolvidas pelo estagiário; 

d) Qualquer outra metodologia de avaliação do aprendizado determinada pelo professor da 

disciplina e constante em seu plano de curso, desde que apresentada aos alunos no início do 

semestre letivo. 

Artigo 16º - Será considerado aprovado na atividade FCC017 – Estágio em Contabilidade o aluno que 

obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 17º - Caberá ainda ao professor da atividade Estágio em Contabilidade: 

 

a) Disponibilizar um roteiro para a elaboração do relatório de atividades desenvolvidas a ser 

apresentado pelo estagiário quando do final da disciplina; 



 

 

67 

b) Encaminhar um questionário confidencial de avaliação à organização na qual o estágio foi 

realizado. Tal questionário deverá ser respondido pelo superior hierárquico do estagiário e 

devolvido ao professor da disciplina sem que o estagiário tenha conhecimento do seu conteúdo 

(Anexo IV). 

 

Artigo 18º - Os casos omissos na presente norma serão decididos pelo Colegiado do Curso de 

Ciências Contábeis, respeitando o Regulamento de Ensino de Graduação da Universidade Federal da 

Bahia e as demais Resoluções vigentes. 

Artigo 19º - Esta norma entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis, revogando-se as disposições em contrário.  
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ANEXO I 

BOLETIM DE FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 

FREQUÊNCIA DIÁRIA DO ESTAGIÁRIO 
 

 
LOCAL DO ESTÁGIO__________________________________________________________________________ 
ESTAGIÁRIO_________________________________________________________________________________ 
 
 

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS 
 

 
HORÁRIO 

 
DATA 

 
ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO 

ENTRADA SAÍDA 

 
RUBRICA DO 
SUPERVISOR 
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ANEXO II 

RESOLUÇÃO CFC Nº 560/83 

 
Dispõe sobre as prerrogativas profissionais de 

que trata o artigo 25 do Decreto-lei nº 9.295, de 27 de 

maio de 1946. 

 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais, 

 

CONSIDERANDO os termos do Decreto-lei nº 9.295/46, que em seu artigo 25 estabelece as 

atribuições dos profissionais da Contabilidade, e que no 36 declara-o órgão ao qual compete decidir, em última 

instância, as dúvidas suscitadas na interpretação dessas atribuições; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uma revisão das Resoluções CFC nos 107/58, 115/59 e 
404/75, visando a sua adequação às necessidades de um mercado de trabalho dinâmico, e ao saneamento de 

problemas que se vêm apresentando na aplicação dessas Resoluções; 

 

CONSIDERANDO que a Contabilidade, fundamentando-se em princípios, normas e regras 
estabelecidos a partir do conhecimento abstrato e do saber empírico, e não a partir de leis naturais, classifica-se 

entre as ciências humanas e, até mais especificamente, entre as aplicadas, e que a sua condição científica não 

pode ser negada, já que é irrelevante a discussão existente em relação a todas as ciências ditas “humanas”, sobre 

se elas são “ciências” no sentido clássico, “disciplinas científicas” ou similares; 

 

CONSIDERANDO ser o patrimônio o objeto fundamental da Contabilidade, afirmação que 
encontra apoio generalizado entre os autores, chegando alguns a designá-la, simplesmente, por “ciência do 

patrimônio”, cabe observar que o substantivo “patrimônio” deve ser entendido em sua acepção mais ampla que 

abrange todos os aspectos quantitativos e qualitativos e suas variações, em todos os tipos de entidades, em todos 

os tipos de pessoas, físicas ou jurídicas, e que, adotado tal posicionamento, a Contabilidade apresentar-se-á, nos 

seus alicerces, como teoria de valor, e que até mesmo algumas denominações que parecem estranhas para a 

maioria, como a contabilidade ecológica, encontrarão guarida automática no conceito adotado; 

 

CONSIDERANDO ter a Contabilidade formas próprias de expressão e se exprime através da 
apreensão, quantificação, registro, relato, análise e revisão de fatos e informações sobre o patrimônio das pessoas 

e entidades, tanto em termos  físicos  quanto  monetários; 

 

CONSIDERANDO não estar cingida ao passado a Contabilidade, concordando com a maioria 
dos autores com a existência da contabilidade orçamentária ou, mais amplamente, prospectiva, conclusão 

importantíssima, por conferir um caráter extraordinariamente dinâmico a essa ciência; 

 

CONSIDERANDO que a Contabilidade visa à guarda de informações e ao fornecimento de 
subsídios para a tomada de decisões, além daquele objetivo clássico da guarda de informações com respeito a 

determinadas formalidades, 

 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DOS CONTABILISTAS 

 

Art. 1º O exercício das atividades compreendidas na Contabilidade, considerada esta na sua 
plena amplitude e condição de Ciência Aplicada, constitui prerrogativa, sem exceção, dos contadores e dos 

técnicos em contabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as atribuições privativas dos contadores. 
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Art. 2º O contabilista pode exercer as suas atividades na condição de profissional liberal ou 
autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor público, de militar, de sócio de qualquer tipo de 

sociedade, de diretor ou de conselheiro de quaisquer entidades, ou, em qualquer outra situação jurídica definida 

pela legislação, exercendo qualquer tipo de função. Essas funções poderão ser as de analista, assessor, assistente, 

auditor, interno e externo, conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, controller, educador, escritor ou 

articulista técnico, escriturador contábil ou fiscal, executor subordinado, fiscal de tributos, legislador, 

organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou conferencista, redator, revisor. 

 

Essas funções poderão ser exercidas em cargos como os de chefe, subchefe, diretor, responsável, 

encarregado, supervisor, superintendente, gerente, subgerente, de todas as unidades administrativas onde se 

processem serviços contábeis. Quanto à titulação, poderá ser de contador, contador de custos, contador 

departamental, contador de filial, contador fazendário, contador fiscal, contador geral, contador industrial, 

contador patrimonial, contador público, contador revisor, contador seccional ou setorial, contadoria, técnico em 

contabilidade, departamento, setor, ou outras semelhantes, expressando o seu trabalho através de aulas, 

balancetes, balanços, cálculos e suas memórias, certificados, conferências, demonstrações, laudos periciais, 

judiciais e extrajudiciais, levantamentos, livros ou teses científicas, livros ou folhas ou fichas escriturados, mapas 

ou planilhas preenchidas, papéis de trabalho, pareceres, planos de organização ou reorganização, com textos, 

organogramas, fluxogramas, cronogramas e outros recursos técnicos semelhantes, prestações de contas, projetos, 

relatórios, e todas as demais formas de expressão, de acordo com as circunstâncias. 

 

Art. 3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: 

 

1) avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer 

finalidades, inclusive de natureza fiscal; 

 

2) avaliação dos fundos de comércio; 

 

3) apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações; 

 

4) reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o 

patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades; 

 

5) 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, 

quotistas ou acionistas; 

 

6) concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos bens 

materiais e dos de amortização dos valores imateriais, inclusive de valores diferidos; 

 

7) implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e diferimento, bem como 

de correções monetárias e reavaliações; 

 

8) regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou comuns; 

 

9) escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos patrimônios e às 

variações patrimoniais das entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou processos; 

 

10) classificação dos fatos para registros contábeis, por qualquer processo, inclusive 
computação eletrônica, e respectiva validação dos registros e demonstrações; 

 

11) abertura e encerramento de escritas contábeis; 
 

12) execução dos serviços de escrituração em todas as modalidades específicas, conhecidas por 
denominações que informam sobre o ramo de atividade, como contabilidade bancária, contabilidade comercial, 

contabilidade de condomínio, contabilidade industrial, contabilidade imobiliária, contabilidade macroeconômica, 

contabilidade de seguros, contabilidade de serviços, contabilidade pública, contabilidade hospitalar, 

contabilidade agrícola, contabilidade pastoril, contabilidade das entidades de fins ideais, contabilidade de 

transportes, e outras; 
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13) controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e outros meios de 
registro contábil, bem como dos documentos relativos à vida patrimonial; 

 

14) elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento por contas ou grupos de 
contas, de forma analítica ou sintética; 

 

15) levantamento de balanços de qualquer tipo ou natureza e para quaisquer finalidades, como 
balanços patrimoniais, balanços de resultados, balanços de resultados acumulados, balanços de origens e 

aplicações de recursos, balanços de fundos, balanços financeiros, balanços de capitais, e outros; 

 

16) tradução, em moeda nacional, das demonstrações contábeis originalmente em moeda 
estrangeira e vice-versa; 

 

17) integração de balanços, inclusive consolidações, também de subsidiárias do exterior; 
 

18) apuração, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou concepção: custeio por 
absorção global, total ou parcial; custeio direto, marginal ou variável; custeio por centro de responsabilidade com 

valores reais, normalizados ou padronizados, históricos ou projetados, com registros em partidas dobradas ou 

simples, fichas, mapas, planilhas, folhas simples ou formulários contínuos, com processamento manual, 

mecânico, computadorizado ou outro qualquer, para todas as finalidades, desde a avaliação de estoques até a 

tomada de decisão sobre a forma mais econômica sobre como, onde, quando e o que produzir e vender; 

 

19) análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a quaisquer funções 
como a produção, administração, distribuição, transporte, comercialização, exportação, publicidade, e outras, 

bem como a análise com vistas à racionalização das operações e do uso de equipamentos e materiais, e ainda a 

otimização do resultado diante do grau de ocupação ou do volume de operações; 

 

20) controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial das empresas e 
demais entidades; 

 

21) análise de custos com vistas ao estabelecimento dos preços de venda de mercadorias, 
produtos ou serviços, bem como de tarifas nos serviços públicos, e a comprovação dos reflexos dos aumentos de 

custos nos preços de venda, diante de órgãos governamentais; 

 

22) análise de balanços; 
 

23) análise do comportamento das receitas; 
 

24) avaliação do desempenho das entidades e exame das causas de insolvência ou incapacidade 
de geração de resultado; 

 

25) estudo sobre a destinação do resultado e cálculo do lucro por ação ou outra unidade de 
capital investido; 

 

26) determinação de capacidade econômico-financeira das entidades, inclusive nos conflitos 
trabalhistas e de tarifa; 

 

27) elaboração de orçamentos de qualquer tipo, tais como econômicos, financeiros, 
patrimoniais e de investimentos; 

 

28) programação orçamentária e financeira, e acompanhamento da execução de orçamentos-
programa, tanto na parte física quanto na monetária; 

 

29) análise das variações orçamentárias; 
 

30) conciliações de contas; 
 

31) organização dos processos de prestação de contas das entidades e órgãos da administração 
pública federal, estadual, municipal, dos territórios federais e do Distrito Federal, das autarquias, sociedades de 
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economia mista, empresas públicas e fundações de direito público, a serem julgadas pelos Tribunais, Conselhos 

de Contas ou órgãos similares; 

 

32) revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registros contábeis; 
 

33) auditoria interna e operacional; 
 

34) auditoria externa independente; 
 

35) perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais; 
 

36) fiscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças contábeis de qualquer 
natureza; 

 

37) organização dos serviços contábeis quanto à concepção, planejamento e estrutura material, 
bem como o estabelecimento de fluxogramas de processamento, cronogramas, organogramas, modelos de 

formulários e similares; 

 

38) planificação das contas, com a descrição das suas funções e do funcionamento dos serviços 
contábeis; 

 

39) organização e operação dos sistemas de controle interno; 
 

40) organização e operação dos sistemas de controle patrimonial, inclusive quanto à existência 
e localização física dos bens; 

 

41) organização e operação dos sistemas de controle de materiais, matérias-primas, mercadorias 
e produtos semifabricados e prontos, bem como dos serviços em andamento; 

 

42) assistência aos conselhos fiscais das entidades, notadamente das sociedades por ações; 
 

43) assistência aos comissários nas concordatas, aos síndicos nas falências, e aos liquidantes de 
qualquer massa ou acervo patrimonial; 

 

44) magistério das disciplinas compreendidas na Contabilidade, em qualquer nível de ensino, 

inclusive no de pós-graduação; 

 

45) participação em bancas de exame e em comissões julgadoras de concursos, onde sejam 

aferidos conhecimentos relativos à Contabilidade; 

 

46) estabelecimento dos princípios e normas técnicas de Contabilidade; 
 

47) declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica; 
 

48) demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas aplicações. 
 

§ 1º São atribuições privativas dos contadores, observado o disposto no § 2º, as enunciadas neste 

artigo, sob os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 

além dos 44 e 45, quando se referirem a nível superior. 

O item 31 foi excluído do § 1º pela Resolução CFC nº 898,  de 22 de fevereiro de 2001. 

 

§ 2º Os serviços mencionados neste artigo sob os números 5, 6, 22, 25 e 30 somente poderão ser 

executados pelos Técnicos em Contabilidade da qual sejam titulares. 

 

Art. 4º O contabilista deverá apor sua assinatura, categoria profissional e número de registro no 
CRC respectivo, em todo e qualquer trabalho realizado. 
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CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES COMPARTILHADAS 

 

 

Art. 5º Consideram-se atividades compartilhadas aquelas cujo exercício é prerrogativa também 
de outras profissões, entre as quais: 

 

1) elaboração de planos técnicos de financiamento e amortização de empréstimos, incluídos no 
campo da matemática financeira; 

 

2) elaboração de projetos e estudos sobre operações financeiras e qualquer natureza, inclusive 

de debêntures, “leasing” e “lease-back”; 

 

3) execução de tarefas no setor financeiro, tanto na área pública quanto privada; 
 

4) elaboração e implantação de planos de organização ou reorganização; 
 

5) organização de escritórios e almoxarifados; 
 

6) organização de quadros administrativos; 
 

7) estudos sobre a natureza e os meios de compra e venda de mercadorias e produtos, bem como o 
exercício das atividades compreendidas sob os títulos de “mercadologia” e “técnicas comerciais” ou 

“merceologia”; 

 

8) concepção, redação e encaminhamento, ao Registro Público, de contratos, alterações 
contratuais, atas, estatutos e outros atos das sociedades civis e comerciais; 

 

9) assessoria fiscal; 
 

10) planejamento tributário; 
 

11) elaboração de cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias ou probabilísticas; 
 

12) elaboração e análise de projetos, inclusive quanto à viabilidade econômica; 
 

13) análise de circulação de órgãos de imprensa e aferição das pesquisas de opinião pública; 
 

14) pesquisas operacionais; 
 

15) processamento de dados; 
 

16) análise de sistemas de seguros e de fundos de benefícios; 
 

17) assistência aos órgãos administrativos das entidades; 
 

18) exercício de quaisquer funções administrativas; 
 

19) elaboração de orçamentos macroeconômicos. 
 

Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Resoluções n
os

 

107/58, 115/59 e 404/75. 

 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1983. 

 

 

JOÃO VERNER JUENEMANN 

Presidente 


