
1ª Série

2ª Série

6ADM054  ADMINISTRAÇÃO

6CON008  CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA

6PRI040  DIREITO COMERCIAL E SOCIETÁRIO

6ECO078  ECONOMIA

6EMA032  ESTATÍSTICA

6LET056  INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS

6CON012  INTRODUÇÃO À TEORIA DA CONTABILIDADE

6MAT061  MATEMÁTICA

6CON009  METODOLOGIA DA PESQUISA EM CONTABILIDADE

6CON011  PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

6CON010  ROTINAS TRABALHISTAS APLICADAS À CONTABILIDADE

Fundamentos da administração. A empresa como um sistema. As funções admi-
nistrativas: planejamento, organização, direção e  controle.  Sub-sistema
administrativo. Sub-sistema de produção. Sub-sistema de recursos humanos.
Sub-sistema financeiro. Sub-sistema de marketing.

Campo de atuação; objeto da contabilidade; o Patrimônio: equação  patri-
monial; contas patrimoniais e contas de resultado; balanço  patrimonial;
D.R.E.; plano de contas; escrituração de operações  típicas,  comerciais 
e de serviços.

Noções de direito comercial, empresa, empresário, sociedade e  estabeleci-
cimento. Dissolução das sociedades. Falências e Recuperação Judicial.  Tí-
tulos de crédito. Contratos mercantis.

Noções de Microeconomia. Noções de Macroeconomia aplicada a   Economia
Brasileira. O processo de Globalização Econômica.                     

A Ciência Estatística. Estatística descritiva:Obtenção de dados. Represen-
tação tabular e gráfica. Medidas de posição e  dispersão.  Probabilidades.
Intervalo de confiança.

Leitura ativa e análise crítica de textos. Planejamento e produção de re-
latórios, resumos,resenhas críticas e textos dissertativo-argumentativo.
  

Evolução histórica da contabilidade. Estrutura conceitual básica da conta-
bilidade. Princípios contábeis.

Potenciação, radiciação e progressão aritmética e geométrica.   Grandezas
proporcionais. Funções e equações do 1º e 2º graus. Sistemas de equações.
          

Metodologia Científica. Pesquisa científica. Métodos, tipologias    e
técnicas de pesquisas aplicadas à Contabilidade. Projeto de Pesquisa.
Estruturação e apresentação do trabalho científico. Normas da ABNT.

Execução dos serviços de formalização da constituição, modificação, fusão,
cisão, incorporação e extinção de empresas.

Rotinas do Departamento Pessoal das Organizações (práticas  trabalhistas).
Rotinas de Admissão, Contrato de Trabalho e Rescisões de Contratos de Tra-
balho. Contribuições Previdenciárias das Pessoas Jurídicas. Cálculo     da
Folha de Pagamento e Encargos Sociais das Empresas Comerciais, Industriais
e de Serviços.



2ª Série

3ª Série

6NIC010  COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

6CON014  CONTABILIDADE DE CUSTOS

6CON013  CONTABILIDADE EMPRESARIAL

6CON015  CONTABILIDADE INFORMATIZADA

6CON017  CONTABILIDADES DE ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

6PUB007  DIREITO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

6CON018  ETICA GERAL E PROFISSIONAL

6EMA033  MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À CONTABILIDADE

6ADM055  ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

6PSI026  PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

6CON019  TEORIA DA CONTABILIDADE

6CON016  TÉCNICAS FINANCEIRAS APLICADAS À CONTABILIDADE

Modelo Geral de Comunicação. Técnicas de Comunicação Oral. Técnicas    de
Redação de Relatórios. Estilos de Linguagem. Estratégias de Interpretação
e Comunicação.

Fundamentos da contabilidade de custos. Formação e contabilização  dos
custos industriais. Custos para valoração dos estoques e mensuração de
resultados. Sistemas de custeamento e de acumulação de custos.

Aprofundamento dos estudos da contabilidade introdutória; escrituração
sintética e analítica das empresas comerciais; controle físico de  es-
toques; escrituração de matriz e filiais; elaboração das demonstrações
contábeis.

Aplicação da informática na contabilidade; utilização de softwares.

Entidades sem fins lucrativos (terceiro setor): finalidades; aspectos
institucionais, tributários e operacionais. Estrutura e  escrituração
contábil. Demonstrações contábeis.

Ordenamento da Legislação Tributária: Sistema Tributário Nacional.  O
Tributo e suas Espécies: Fato Gerador, Sujeito Passivo, Lançamento  e
Extinção da Obrigação Tributária. Principais Tributos e Contribuições
Federais, Estaduais e Municipais das Empresas: IRPJ. CSLL, PIS, COFINS,
IPI, ICMS, ISS e SIMPLES.

Código de Ética Profissional do Contador. Legislação que rege a Profissão
Contábil.  Entidades Sindicais e de Fiscalização.

Testes paramétricos e não paramétricos. Correlação linear. Regressão li-
near. Noções de programação linear e análise discriminante.

Estruturas organizacionais. Departamentalização. Atribuições das unidades
organizacionais. Técnicas de representação gráfica.

A Psicologia e a multideterminação do ser humano. Reflexões sobre o  ser
humano e o trabalho. Relacionamento interpessoal: teorias motivacionais;
liderança; comunicação e cooperação no trabalho. Reflexões sobre saúde e
trabalho.

Definição e critérios de avaliação de Ativo. Definição e critérios  de
avaliação de Passivo e de Patrimônio Líquido. Receitas, Despesas, Per-
das e Ganhos.

Estudo das funções financeiras na gestão das organizações. Fundamentos  do
valor do dinheiro no tempo e o impacto no patrimônio das organizações. In-
flação e Atualização Monetária de Dívidas. Metodologias aplicadas à viabi-
lidade de negócios e às decisões de investimentos de capital.



3ª Série

4ª Série

6CON025  CONTABILIDADE FISCAL

6CON021  CONTABILIDADE GERENCIAL

6CON023  CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

6CON020  CONTABILIDADE SOCIETÁRIA

6CON022  ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6CON024  GESTÃO TRIBUTÁRIA

6CON027  METODOLOGIA DA PESQUISA - SEMINÁRIOS EM CONTABILIDADE

6CON026  PLANO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS

6TCC407  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - MONOGRAFIA

6CON028  ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6CON029  AUDITORIA

6CON036  CONTABILIDADE DE ENTIDADES DIVERSAS

Apuração de tributos e contabilização dos ajustes resultantes da aplicação
da legislação tributária nas empresas.

Estudo dos instrumentos contábeis voltados para o processo de tomada   de
decisão. Análise de custos, formação de preços de venda e gestão do lucro.

Normas gerais de direito financeiro, Aspectos contábeis da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, do Orçamento Público e dos Créditos Adicionais, Patri-
mônio Público, Sistemas contábeis e contabilizações. Demonstrações contá-
beis e análise e interpretação dos resultados.

Reorganização societária; extinção de sociedade; avaliação de investimen-
tos; impostos diferidos; ajustes de avaliação patrimonial;   consolidação
das demonstrações contábeis; ativos e passivos contingentes;contabilidade
em moeda de poder aquisitivo constante e conversão para moedas estrangei-
ras.

Estrutura das demonstrações contábeis, aspectos conceituais e práticos
(apresentação, finalidade, importância e normatização).

Gestão de tributos, estudo dos efeitos das normas tributárias na contabi-
lidade.

Apresentação e discussão de projetos,  metodologicamente   estruturados,
voltados para a área de pesquisa científica na área da Ciência Contábil.

Elaboração de planos de negócios empresariais.Plano orçamentário e demons-
trações contábeis projetadas. Acompanhamento e avaliação do plano de negó-
cios.

Elaboração de projeto de pesquisa sobre tema especifico da ciência contá-
bil.

Avaliação do desempenho empresarial com base nas demonstrações  contábeis.
Limitações, métodos e técnicas de análise. Análise por meio de indicadores
econômicos e financeiros. Análise de estrutura e de evolução. Gestão    do
Capital de Giro. Relatórios de análises.

Normas profissionais, técnicas e procedimentos de auditoria. Papéis   de
trabalho. Controle interno. Auditoria das contas patrimoniais, receitas,
despesas e das demonstrações financeiras. Pareceres e relatório de   au-
ditoria. Responsabilidade do auditor.

Aspectos contábeis específicos de entidades de fins econômicos e/ou
ideais.



4ª Série

6CON030  CONTROLADORIA

6CON035  CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL

6EST428  ESTÁGIO SUPERVISIONADO

6ECO080  FINANÇAS EMPRESARIAIS

6ECO079  MERCADO DE CAPITAIS

6CON034  NOÇÕES DE ATUARIA PARA CONTADORES

6CON031  PERÍCIA CONTÁBIL

6CON032  SIMULAÇÃO EMPRESARIAL

6TCC408  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - MONOGRAFIA

6CON033  TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE CONTABILIDADE

O processo de gestão empresarial e a controladoria. Principais funções  da
controladoria. O papel do "controller" e suas funções nas    organizações.
Planejamento e gestão de lucro nas empresas. Sistemas integrados de gestão
empresarial. Modelos de avaliação de desempenho empresarial. Sistema    de
Informação (gestão de arquivos de dados).

O processo de gestão pública e a controladoria. Principais  funções     da
controladoria governamental.  O papel do "controller" e suas  funções  nos
organismos públicos diante das normas vigentes. Controles internos.   Ins-
trumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA). Instrumentos e metodologia  de
monitoramento das ações governamentais. Instrumentos e metodologia de ava-
liação de projetos, programas e políticas públicas.

Trabalho a ser desenvolvido na própria UEL, conforme regulamento próprio,
sobre temas relacionados à Contabilidade, de  conteúdo  interdisciplinar,
sob orientação e acompanhamento individual por docente orientador.

Administração Financeira; Mercados Financeiros; Riscos e Retorno de Ativos
e Avaliação de Carteira; Alavancagem; Planejamento Financeiro.

Introdução ao mercado de capitais. Intermediários financeiros.  Sistema
Financeiro Nacional. Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros.
Risco e retorno. Fundamentos e operações do mercado de capitais.

Principais conceitos atuariais. Sistema previdenciário brasileiro. Fundos
de pensões: modalidade e natureza de planos de benefícios. Ativo total de
um plano de benefícios, reservas, demonstrações contábeis dos fundos   de
pensão. Seguros: Caracterização das atividades de seguros,  demonstrações
contábeis das companhias seguradoras e registro de transações de seguros.
Relacionamento da ciência atuarial com a ciência contábil.

Exercício profissional em perícia contábil. Atuação do contador em perícia
contábil. Normas profissionais e técnicas da perícia contábil.

O processo de gestão empresarial em ambientes competitivos com  uso  de
softwares de simulação empresarial. Técnicas de negociação entre empre-
sas.

Desenvolvimento e apresentação do trabalho monográfico de pesquisa sobre
tema específico da ciência contábil.

Tópicos emergentes em contabilidade não contemplados nos conteúdos pro-
gramáticos das disciplinas antecedentes, em função de sua atualidade.


