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RESOLUÇÃO CEPE/CA   005/2023

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Ciências Contábeis, a ser implantado a partir do
ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 10,
de 16 de dezembro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2,
de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de
11 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o
Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho
Estadual de Educação CEE/CES n0 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de
Sinais - Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de
licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação específica, em
cumprimento ao artigo 3°, do Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
56/2015, que Institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina
especial, para os estudantes dos Cursos de Graduação, bacharelado, da
Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
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CONSIDERANDO a Resolução Resolução
CNE/CES n° 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação,
bacharelados, na modalidade presencial;

CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
39/2021, que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade
Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
71/2021, que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para
criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento
Geral da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de
Graduação tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor,
devendo ser cumprido integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-
se para a obtenção de um grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
no e-Protocolo n019.784.532-5, de 01/12/2022;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Vice-Reitor, no exercício do
cargo de Reitor, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis anexo,
a vigorar a partir do ano letivo de 2023

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 08 de fevereiro de 2023.

ProNOr. Airton Jdisé Petris
Reifò^em exercício
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1. APRESENTAÇÃO

O Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina está situado no
Centro de Estudos Sociais Aplicados - Campus Universitário, à Rodovia Celso Garcia Cid, km
379 CEP: 86051-980, em Londrina Estado do Paraná.

A região geográfica de abrangência da atuação do CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS
DA UNIVERSIDADE DE LONDRINA é aquela em que se incluem os municípios da Região Norte
do Estado do Parana, indo além do Município de Londrina e sua região metropolitana.

A Universidade Estadual de Londrina, através do Curso de Ciências Contábeis, tem dado
uma excelente contribuição à cidade de Londrina e a Região Metropolitana através da formação
de Profissionais. O Curso desenvolve seus programas de ensino, de pesquisa e de extensão,
direcionados para as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, observando as
características e as peculiaridades do estágio de desenvolvimento da cidade, de seu entorno,
da região, do Estado, e do País.

O ensino, a pesquisa e a extensão universitária são os mecanismos de inserção dos
resultados obtidos na sociedade. No caso das universidades públicas, a responsabilidade de
que essa função seja desempenhada adequadamente é ainda maior, pois nesse caso, os
resultados são esperados como retorno de um investimento feito pela sociedade. Portanto, a
qualificação do trabalho nas universidades públicas, visando um retorno com qualidade
máxima para a sociedade que a sustenta, deve ser uma meta de cada indivíduo do meio
académico.

Na Universidade Estadual de Londrina, o curso de Ciências Contábeis além de
propiciar o aprendizado técnico e científico com embasamento teórico-prático, também
desenvolve habilidades de iniciativa, criatividade, trabalho em equipe e liderança ao novo
profissional. Assim, o contador formado é preparado para ser dinâmico, adaptável e flexível às
mudanças, apresentando também conhecimento adequado sobre relações humanas, meio
ambiente, mercado, finanças e aspectos jurídicos.

O Colegiada de Curso de Ciências Contábeis, juntamente com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE), verificou a necessidade de revisão do Projeto Pedagógico do Curso,
desenvolvido para atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação
em Ciências Contábeis, bacharelado, conforme dispõe a RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16
DE DEZEMBRO DE 2004.

A Resolução CNE/CES 7/2018 estabeleceu diretrizes para a integração da Extensão
na matriz curricular do curso. Em concordância, a Resolução CEPE/CA 39/2021 da UEL
acompanhou o referido normativo educacional e definiu que o estudante da graduação deve
cumprir no mínimo 10% (dez por cento) da carga horária total do curso em AEX. A partir desta
modificação, foram realizadas alterações na carga horária de algumas disciplinas e exclusão
de outras para comportar a inclusão das AEX.

Nesta revisão, além de adaptação de carga horária em algumas disciplinas, proveu-se
a revisão do ementário, a introdução de 20% (vinte por centro) de carga horária como AADs,
bem como a introdução das atividades de extensão no contexto da carga horária do curso.
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Esta alteração procurou integrar às atividades pedagógicas do curso os atos
normativos institucionais, que permitem a inclusão de AAD até o limite de 20% da carga horária
total do curso, o colegiado e NDE optaram por essa modificação baseados nas práticas
contemporâneas de educação e na experiência durante o período de ensino remoto.

1.1 Dados de Identificação do curso

a) Nome do Curso:

Ciências Contábeis (Bacharelado)

b) Centro de Estudo:

Centra de Estudos Sociais Aplicados - CESA

c) Departamento proponente do curso:

Ciências Contábeis

d) Departamento(3) envolvidos(s) no curso (que oferecem atividades académicas):

Administração; Ciências Económicas; Direito Privado; Direito Público; Letras
Vernáculas e Clássicas; Estatística; Matemática; Psicologia Social e Institucional

e) Titulação:

Bacharel em Ciências Contábeis

f) Grau conferido após colação de grau:

Graduado em Ciências Contábeis

g) Turno de oferta:

Matutino/Noturno

h) Número de Vagas por turno:

Matutino: 40 (quarenta) anuais.

Noturno: 80 (oitenta) vagas anuais.

i) Número de vagas inicial total:

120 (cento e vinte) vagas anuais.

j) Tempo mínimo e tempo máximo para Integralização:

Mínimo: 4 (quatro) anos

Máximo: 8 (oito) anos

k) Carga Horária Total:

3.000 (três mil) horas.

l) Sistema Académico (Resolução CEPE n° 71/21)

Sistema de matrícula por série.
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m) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)

Ano letivo 2023/1

n) Atos Normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização,
reconhecimento e de renovação de reconhecimento):

Autorização: Resolução U EL   53/1971, de 26/10/1971.

Reconhecimento: Decreto Federal n.° 78.469 de 27/09/1976 (DOU 28/09/1976).

Primeira Renovação: Decreto Estadual n° 1868 de 01/07/2011

Segunda Renovação: Decreto Estadual n° 6284 de 01/03/2017

Terceira Renovação: Portaria Estadual n° 196 de 26/10/2020

1.2 Histórico do Curso de Graduação

O Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina, completou 50

anos em 18 de fevereiro de 2022. Está situado no Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA,

Campus Universitário, à Rodovia Celso Garcia Cid, km 380 CEP: 86057-970, em Londrina, no

estado do Parana.

O início do funcionamento do curso ocorreu no primeiro semestre de 1972, no período

noturno, sendo que a primeira colação de grau aconteceu em 20 de dezembro de 1975. Nesta,

a Universidade Estadual de Londrina concedeu o título de Bacharel em Ciências Contábeis a 26

(vinte e seis) profissionais. Apenas na década de 1990, inicia-se o curso no período matutino, o

curso passa a ofertar 120 vagas. O curso no turno matutino se inicia em 1994 e a primeira

formatura do curso de Ciências Contábeis Matutino acontece em 25 de outubro de 1999, na qual

colaram grau 07 (sete) profissionais.

De acordo com o relato apresentado pelo professor Moacyr Bóer, professor fundador do

curso de Ciências Contábeis, em 1966, a Lei Estadual n° 5.308, de 05 de maio de 1966, criou a

Faculdade Estadual de Ciências Económicas e Contábeis de Londrina. Em 1969, a Lei 6.034,

de 06 de novembro de 1969, cria as Universidades Estaduais de Londrina, Maringá e Ponta

Grossa. Em 1970, o Decreto 18.110, de 28 janeiro de 1970, cria a Universidade Estadual de

Londrina e extingue a mantenedora das Faculdades de Medicina e de Ciências Económicas e

Contábeis de Londrina (FESULON). A criação do curso de Ciências Contábeis e o primeiro

projeto pedagógico do curso de ciências contábeis foram aprovados pelo CEPE por meio da

Resolução n° 76/72 de 11 de fevereiro de 1972.
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Tendo em vista que a Resolução UEL   53/1971, de 26/10/1971, é o ato legal de

autorização do curso, a implantação ocorreu em 18 de fevereiro de 1972 e o reconhecimento foi

concedido pelo Decreto Federal n.° 78.469 de 27/09/1976 (DOU 28/09/1976), a primeira
renovação ocorreu pelo Decreto Estadual n° 1868 de 01/07/2011 tendo sua validade até

30/06/2016, a segunda pelo Decreto Estadual n° 6284 de 01/03/2017 tendo sua validade até

01/07/2021 e a terceira ocorreu por meio da Portaria Estadual n° 196 de 26/10/2020 com
validade até 01/07/2026.

No decorrer da sua história, o curso de Ciências Contábeis da UEL sempre foi

atualizando seu projeto pedagógico alinhado às necessidades de formação demandadas pelo

mercado e sociedade e objetivando a perpetuidade na qualidade de ensino.

1.2.1 Resultados Históricos do Curso

Analisando os resultados do ENADE na última década, o Curso de Ciências Contábeis

da DEL ficou com nota 4 em 2018 (último exame) e 5 nas duas edições anteriores. Nas três
últimas avaliações, permaneceu entre os 4 melhores cursos de Ciências Contábeis do Paraná

e entre os 50 melhores do Brasil (ranking pelo Enade Contínuo).

ENADE i2012.aaaBE.2015i 2018

Conceito Enade 5 5 4

CPC 4 4 4

Colocação no Parana* 3/73 3/88 4/93

Colocação no Brasil* 30/865 19/1044 49/1101

Fonte: E-MEC do Ministério da Educação (MEC), 2022. *Ranking Enade Contínuo.

Em períodos mais recentes, o curso obteve excelente desempenho no Exame de

Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exame este requerido para que o

egresso possa exercer a função contábil em território brasileiro. No referido exame, a média de

aprovação do curso da DEL (80%) fica significativamente acima das médias de aprovação do

estado do Parana (35%) e dos scores nacionais (29%), demonstrando a resiliência dos

i

ÏNÂPA
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445),

LONDRINA
Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br

BRASIL
Form. Código 11.764-FomiatoA4 (210x297)



I®UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

resultados ao longo do tempo. Destaca-se que a queda vista nos índices de aprovação estadual

e nacional no período de ensino remoto (a partir de 2020), não foi igualmente notada no curso

de Ciências Contábeis da DEL, reforçando a constância na qualidade do ensino.

Neste período de suspensão das aulas (início da pandemia), o departamento de Ciências

Contábeis, ofereceu lives (transmissões online) aos estudantes e cursos de capacitação para os

docentes do departamento sobre o uso das ferramentas digitais, visando auxiliar os docentes na

transição para o ensino remoto.
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Fonte: Adaptado de Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 2022.

Os resultados no exame do CFC juntam-se às boas colocações obtidas no Ranking
Universitário da Folha (RUF), no qual o curso de Ciências Contábeis da DEL fica entre os 5

melhores cursos de Ciências Contábeis no Paraná (do total de 84) e entre os 40 melhores do

país (do total de 1022).
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Fonte: Ranking Universitário da Folha (RUF), 2020.

Em síntese, os resultados anteriormente expostos apresentam apenas uma fração da

qualidade do curso de Ciências Contábeis da DEL.

1.3 Contextual izações Nacional e Regional

O Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina está situado no

Centro de Estudos Sociais Aplicados - Campus Universitário, à Rodovia Celso Garcia dd, km
380 CEP: 86057-970, em Londrina, no Estado do Paraná.

A região geográfica de abrangência da atuação do Curso de Ciências Contábeis da

Universidade Estadual de Londrina é aquela em que se incluem os municípios da Região Norte

do Estado do Parana, indo além do Município de Londrina e sua região metropolitana,

estendendo por um raio de 80 (oitenta) quilómetros, aproximadamente, da cidade de Londrina,

abrangendo uma população estimada de mais de um milhão de habitantes.

Londrina, onde a Universidade Estadual está sediada, é um município brasileiro

localizado no estado do Parana, na Região Sul do Brasil, distante 381 km da capital paranaense,

Curitiba. Tem uma população de 580.870 habitantes (IBGE/2022), sendo a segunda cidade mais

populosa do estado e a quarta da Região Sul, depois da capital estadual, Curitiba, de Porto

Alegre e Joinville. Polo de desenvolvimento estadual e regional, Londrina é um importante eixo
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que liga o Sul ao Sudeste do país, sendo o mais pujante centro urbano, económico, industria!,
financeiro, administrativo e cultural do norte do Paraná.

Londrina é sede da Região Metropolitana de Londrina (RMLO), o segundo maior

aglomerado urbano do estado do Paraná, que conta com uma população estimada de 1.130.766

habitantes em 2021 (IBGE, 2022). Londrina exerce um alto nível de influência económica,

comercial e política no Paraná e na Região Sul brasileira. Segundo dados de 2019, possui

um Produto Interno Bruto (PIB) nominal estimado em R$ 19 bilhões, sendo o mais rico município

do norte paranaense, o que a coloca no 44° lugar no ranking das 100 maiores cidades brasileiras

e em terceiro lugar na comparação com as demais cidades paranaenses, usando como

referência este índice económico (IBGE, 2022).

A composição do PIB do município demonstra a força do setor de serviços na economia

local, onde Londrina conta com grandes hospitais e shopping centers, além de um comércio

tradicional forte e diversificado, que serve de referência para várias cidades da região.

Para fomentar o crescimento do setor industrial e comercial, o município está se

equipando para dar suporte às novas e atuais empresas, com a implantação do Terminal de

Cargas Alfandegárias (Porto Seco), novos condomínios industriais, aeroporto internacional,

parque tecnológico e diversos incentivos.

Já quanto ao índice de desenvolvimento humano (IDH), Londrina encontra-se em décimo

lugar entre os municípios do Paraná, com um valor médio de 0,778 (IBGE, 2022).

O Censo Educacional 2021 do INEP/MEC revelou um total de 79.869 alunos

matriculados na Educação Básica em Londrina, sendo 11.180 na Educação Infantil, 52.716 no
Ensino Fundamental, 15.973 no Ensino Médio.

Ainda, segundo dados do censo, só em Londrina, houve 1.276 inscrições para os

vestibulares nas l Es para o Curso de Ciências Contábeis.

No que se refere ao Vestibular 2022 da DEL, houve um total de 348 candidatos para as

vagas pelo sistema universal, representando uma média de 6,10 candidatos por vaga.

Pelo sistema de ingresso para alunos de escola pública, houve 212 vestibulandos, para

21 vagas, o que representa uma média de 10,10 candidatos por vaga.

Pelo sistema de ingresso para alunos negros, independentemente do percurso, houve

36 candidatos para um total de 7 vagas, o que representa uma média de 5,14 candidatos por 
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vagas. Pelo sistema de ingresso para alunos negros de instituições públicas, houve um total de

33 candidatos para um total de 20 vagas, ou seja, em média 1,65 candidatos por vaga.

Não houve inscritos e, consequentemente, oferta para candidatos com deficiência.

Historicamente, o Curso de Ciências Contábeis da UEL apresenta indicadores

considerados muito baixos de evasão quando comparados a outros cursos. Este baixíssimo

índice se explica pelo fato de que a maioria dos alunos, conforme dados já apresentados neste

documento, está no mercado de trabalho desde o primeiro ano do curso.

Segundo dados do livro "Reflexão sobre Reprovação e Evasão na UEL, no triénio 2010,

2011 e 2012, analisados, observa-se uma queda da evasão no curso, com indicadores de 22%,
19% e 7% respectivamente.

Segundo dados atualizados, disponíveis no documento "UEL em Dados 2021", o último

triénio analisado aponta para índices igualmente baixos: em 2018 o índice foi de 1 1 %, em 2019,

foi de 10%, e em 2020 o indicador de evasão reduziu para 1,2%.

Estes indicadores estão sempre abaixo da média geral da Universidade.

A convivência com o ambiente de trabalho acaba sendo um elemento motivador para a

continuidade e conclusão do curso, uma vez que, geralmente, a exigência do registro junto ao

Conselho Regional de Contabilidade - CRC não atende exclusivamente a uma demanda legal

da profissão. O contador, devidamente habilitado junto ao CRC, possui a habilitação para a
atuação em várias frentes de trabalho.

1.3.1 Região Metropolitana de Londrina

A Região Metropolitana de Londrina (RML) foi instituída pela da Lei Complementar

Estadual 81, de 17 de junho de 1998, sendo esta Região, formada por 25 municípios num raio
de 80 km, totalizando uma população de 1.130.766 habitantes em 2021 de acordo com a
estimativa do IBGE (2022).

Os municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Londrina são: Londrina,

Pitangueiras, Ibiporã, Cambe, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia,

Sertanópolis, Tamarana, Porecatu, Assai, Jataizinho, Alvorada do Sul, Jaguapitã, Florestópolis,

^
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Arapongas, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Prado Ferreira, Miraselva, Rancho Alegre,
Sertaneja e Uraí.
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A população de Londrina e das cidades do entorno, estimada em mais de um milhão de

habitantes, confirma a necessidade de manutenção, pela Universidade Estadual de Londrina,
do Curso de Ciências Contábeis, possibilitando a formação de mão-de-obra qualificada para
atender às necessidades dos novos mercados.

1.3.2 Relevância local e empregabilidade do curso

O Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina tem dado uma

excelente contribuição à cidade de Londrina e a Região Metropolitana através da formação de
Profissionais com a mesma qualidade que tem conseguido as melhores instituições de ensino
do país. Neste diapasão, o Curso de Ciências Contábeis desenvolve seus programas de ensino,
de pesquisa e de interação com a comunidade, direcionados para as relações entre a ciência, a
tecnologia e a sociedade, observando as características e as peculiaridades do estágio de
desenvolvimento da cidade, de seu entorno, da região, do Estado e do País.
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O Curso de Ciências Contábeis da UEL se preocupa em formar profissionais aptos a

atender às necessidades da região, que promovam mudanças nas relações entre indivíduos e

entre estes e a sociedade em geral, já que é função de uma instituição de ensino superior, ao

lado de seu caráter académico, a busca do conhecimento para o desenvolvimento e a solução

dos problemas nacionais.

Analisando dados do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR) sobre a

quantidade de contabilistas ativos por Instituição de Ensino atuantes no estado, verifica-se que

a DEL é a 3a universidade com maior número de egressos com registro ativo e a 4a maior na

história de registros do CRC-PR (considerando ativos e baixados). Destaca-se que este

levantamento considera apenas as estatísticas do estado do Paraná, não considerando os

egressos que estão atuando em outros estados, países e outras carreiras profissionais

(financeiras, gestão etc.) que não exigem registro ativo no conselho de classe.

Esta representatividade do curso de Ciências Contábeis da UEL perante o número de

profissionais ativos e total no estado do Paraná, reforça o potencial de empregabilidade do

egresso do curso e sua participação na área de formação dentro da realidade local da
Universidade.

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO

UFPR

UF

PR

CIDADE

CURITIBA

ATIVOS BAIXADOS TOTAL

1390 1274 2664

UEM PR MARINGÁ 1188 941 2129

UEL PR LONDRINA 1097 863 1960

PUC-PR PR CURITIBA 1001 489 1490

UEPG PR PONTA GROSSA 981 804 1785

FESP PR I CURITIBA 918 1364 2282

[...]

Total (IES= 1.686) 34.120 48.847 82.967

Fonte: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR), 2022.

Ressalta-se que o reconhecimento do mercado de trabalho não vem somente após a

conclusão do curso, pois mesmo durante a graduação é frequente o contato de diversas
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empresas e órgãos públicos oferecendo vagas de emprego e estágio não obrigatório aos

estudantes, permitindo um alto nível de empregabilidade dos discentes durante a graduação.

Em pesquisa realizada com os estudantes do curso de Ciências Contábeis da UEL

(outubro/2022 - respondentes 110/496 estudantes, 22% de retorno), a maioria (83%) classifica

como 'Muito Bom' ou 'Excelente' o nível de empregabilidade do curso. Neste sentido, o próprio

corpo discente pontua a empregabilidade como um diferencial da graduação em Ciências

Contábeis.

Como você avalia o nível de empregabJtidade no curso de
Ciências Contábeis:

Péssimo: 2% .Ruim; 2%
Razoável; 14%

Excelente; 55%

I
IB i

9S
Muito Bom; 28%

Péssimo • Ruim : Razoável • Muito Bom • Excelente

Percepção do nível de empregabilidade do curso sob a ótica dos discentes.

Fonte: Dados coletados pelo colegiada, ouV2022.

Na mesma pesquisa (out/22), ao questionar sobre a empregabilidade dos discentes,

chegou-se ao resultado que 84% dos estudantes respondentes estão trabalhando, sendo que

destes, 51% estão na área contábil. Dos participantes da pesquisa, 9% informaram que estão

dedicados exclusivamente ao estudo e 7% encontram-se desempregados e procurando

emprego.
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»

m

•

• tra bailia ndo/estagiando na área contábij.

«trabalhandoi'estagiando, mas não na área contábil.

desempre9ado(a), mas estou procurando empregQíestágio.

• dedicado somente ao estudo.

Percentual de Empregabilidade dos estudantes do curso.

Fonte: Dados coletados pelo colegiada, out/2022.

O curso desenvolve, também, atividades de pesquisa no decorrer do percurso

académico, visando a formação completa em nível de educação superior do profissional contábil

e permitindo que estudantes que tenham pretensão de seguir na área académica possam

encontrar um ambiente propício para sua formação em nível de iniciação científica nos projetos
de pesquisa ofertados pelo departamento.

Artigos gerados nos projetos de pesquisa e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
são incentivados à publicação em eventos e periódicos científicos, sendo frequente a

participação de discentes do curso em congressos nacionais (Congresso USP, ANPCONT,

UFSC etc.) e internacionais (American Accounting Association - AAA) na área de contabilidade,

recebendo inclusive premiações de melhor artigo da área temática.

A aprovação dos artigos nestes eventos reforça a qualidade das atividades de pesquisa

desenvolvidas em nível de iniciação científica na graduação e tem permitido que egressos que

optem pela carreira académica obtenham êxito nos processos seletivos dos programas stricto
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sensu em contabilidade das principais universidades brasileiras (USP, UFPR, UFSC, UEM entre

outras), oportunizando assim, diversas vertentes de atuação profissional após a graduação.

No tocante à extensão, o curso oferta também projetos de extensão que visam a

participação dos estudantes no atendimento à comunidade, permitindo que compartilhem os

conhecimentos adquiridos em sala e proporcionando apoio à sociedade em temas pertinentes à

formação no curso de graduação.

Em síntese, os egressos do curso ocupam diversos cargos na área contábil, fiscal,

financeira e de gestão em órgãos públicos, entidades privadas e do terceiro setor, tanto na região

de Londrina como em diversas cidades do país e no exterior.

2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

A revisão mais recente do Projeto Pedagógico do Curso foi implantada em 2018 (Resolução

CEPE/CA 131/2017). Contudo, nos últimos anos, dois pontos ensejaram esta atualização, sendo
eles:

(i) Implantação das Atividades Académicas de Extensão (AEX): A Resolução

CNE/CES 7/2018 estabeleceu diretrizes para a integração da Extensão na matriz

curricular do curso. Em concordância, a Resolução CEPE/CA 39/2021 da DEL

acompanhou o referido normativo educacional e definiu que o estudante da

graduação deve cumprir no mínimo 10% (dez porcento) da carga horária total do

curso em AEX. A partir desta modificação, foram realizadas alterações na carga

horária de algumas disciplinas e exclusão de outras para comportar a inclusão

das AEX.

(ii) Implantação das Atividades Académicas a Distância (AAD): Seguindo os

normativos institucionais, que permitem a inclusão de AAD até o limite de 20%

da carga horária total do curso, o colegiada e NDE optaram por essa modificação

baseados nas práticas contemporâneas de educação e na experiência durante o

período de ensino remoto.

Sobre este segundo ponto, a experiência acumulada no período de ensino remoto

permitiu ao Colegiada e Núcleo Docente Estruturante (NDE), apoiados por dados coletados dos
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estudantes (durante e após o período de ensino remoto) e discussão crítica durante a

reformulação, incluir as AAD no projeto pedagógico respeitando o limite de 20% da carga horária
do curso.

No período de suspensão das aulas (março a junho de 2020), o curso de Ciências

Contábeis manteve contato com os estudantes, ofertando lives (transmissões online) sobre o

curso e a profissão contábil. Estas //Ves foram sobre os seguintes temas:

"Pesquisa Contábil: Apresentação dos Projetos de Pesquisa do Departamento de

Ciências Contábeis da UEL"

"Pesquisa no TCC: Experiências, Relates e Dicas"

"Melhoria das Práticas de Contabilidade Gerencial pelas tecnologias: Inovações

Disruptivas"

"TCC e Iniciação Científica em Ciências Contábeis: Descubram novas ideias!"

"Gestão Contábil-financeira para pequenas e médias empresas em tempos de
COVID-19"

Com foco no público docente, foram realizadas 11 reuniões pedagógicas (treinamentos)

com os professores do departamento sobre como usar as ferramentas online gratuitas e do

Google (adquirido pela DEL) para ministrar os conteúdos contábeis de forma remota. As

capacitações foram realizadas da seguinte forma: (i) 5 em maio-junho/2020; (ii) 3 em outubro-
novembro/2020 e; (iii) 3 em julho/21.

As reuniões pedagógicas foram sobre (duração de 2-3h):

1. Google Meet para a produção de aulas interativas ao vivo e gravação de
teleaulas;

2. Google Classroom - como gerenciar um Ambiente Virtual de Aprendizagem
(A VA);

3. Google Classroom - como avaliar as atividades e dar feedbacks;

4. Possibilidades para Interação na Aula Online usando o Google Meet;

5. Workshop sobre avaliação;

6. Avaliação no Google Classroom e Formulário - Parte 1 - Básico;
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7. Avaliação no Google Classroom e Formulário - Parte 2 - Intermediário;

8. Avaliação no Google Classroom e Formulário - Parte 3 - Avançado;

9. Google Meet: Enquetes;

10. Google Meet: Grupos;

11. Estratégias pedagógicas para aulas remotas.

Além das capacitações, foram realizadas rodas de conversas com os docentes,

ofertados vídeos tutoriais e alguns professores ficaram disponíveis para auxílio nas dúvidas

operacionais.

Após o início do período de ensino remoto, o colegiada e a comissão de ensino

monitoravam (com questionário online) as percepções de estudantes e professores.

Essa experiência acumulada no período de ensino remoto pêlos docentes do

departamento, somado aos feedbacks quantitativos e qualitativos obtidos por meio de

questionários, embasaram a decisão do Colegiada e NDE em fazer a inclusão dos 20% de AAD
no curso.

Outro ponto que reforçou esta decisão foi o questionário de avaliação interna do curso.

Quando comparados os dados do período de ensino presencial (2018 e 2019) com o ensino

remoto (2020 e 2021), notou-se uma estabilidade nas notas médias. Ao usar a métrica Net

Promoter Score (NPS) de avaliação, nos anos de 2020 e 2021 a maior parte dos quesitos

avaliados ficam nas zonas de qualidade (50-74) e excelência (75-100), que são os 2 quartis

superiores neste modelo de avaliação, contribuindo também para esta decisão.

De forma complementar aos resultados obtidos, optou-se por fazer uma nova coleta de

dados (outubro/2022) com os estudantes do 1° ao 4° ano do curso questionando

especificamente sobre os 20% de AAD. O retorno obtido foi que 79% dos respondentes

preferem o modelo com 20% de AAD ao invés do 100% presencial, reforçando a percepção e

decisão do colegiado e NDE. Destaca-se também que o uso de recursos online de ensino está

alinhado com a prática profissional, uma vez que é natural na área de Negócios o uso de

teleconferências para reuniões, cursos em plataformas ou online para atualização profissional,

seminários/congressos profissionais transmitidos pela internet etc. Esta iniciativa do uso de uma

parcela reduzida da carga horária online está alinhada também com a realidade profissional que
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o egresso irá encontrar (lifelong learning), pois a maioria dos cursos de atualização profissional
utiliza-se de recursos digitais.

Em síntese, a soma destes (i) feedbacks docentes e discentes realizados em diferentes

momentos sobre o ensino remoto (durante e após o período de suspensão das aulas

presenciais), (ii) o resultado estável no nível de aprovação do curso de Ciências Contábeis (DEL)
no exame do CFC após o início do ensino remoto, (iii) a estabilidade nas notas das avaliações

internas do curso no comparativo entre período de ensino presencial e remoto, (iv) o resultado

da pesquisa em outubro/22 especificamente sobre os 20% de AAD com os estudantes e (v) os

debates críticos sobre o assunto nas reuniões do Colegiada e NDE, embasaram a decisão por
incluir os 20% de AAD realizadas de forma síncrona e assíncrona.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

Considerando que o Projeto Pedagógico do curso de Ciências Contábeis da UEL atua! foi

implantado no ano letivo de 2018, conforme a Resolução CEPE/CA n. 131/2017 e a renovação

do curso ocorreu por meio da Portaria Estadual n° 196 de 26/10/2020 com validade até

01/07/2026, o Colegiada do curso e o Núcleo Docente Estruturante entenderam que a proposta
do PPC em termos estruturais ainda está válida e atualizada. Contudo, para que ocorresse a

inclusão da carga horária extensionista (300h), seria necessário a alteração de algumas
disciplinas.

Cientes desta necessidade de adaptação da Resolução CEPE/CA n. 39/2021 e de posse

das informações de autoavaliação do curso e reuniões realizadas com a presença do Colegiada
e NDE, foram realizadas alterações pontuais em algumas disciplinas, sendo que em sua maioria
procedeu-se a redução de carga horária e, por consequência, ajustes nas ementas.

A decisão pela implementação dos 20% de AAD foi embasado nos documentos e

pesquisas realizadas conforme detalhado no tópico anterior (justificativa).

Com esta nova proposta curricular, o curso de Ciências Contábeis manteve o

desenvolvimento do intelecto do estudante como prioridade, indo além da preparação técnica,

buscando efetivamente o desenvolvimento de competências do aluno para o conhecer, fazer,

ser e conviver, nas competências cognitivas, atitudinais e operacionais, com foco no aluno como

pessoa e na sua atuação na sociedade. Assim, pretendemos levar nossos discentes a serem,
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além de especialistas em contabilidade, futuros formadores de opinião e empreendedores num

mundo cada vez mais exigente e seletivo.

Existe uma comissão no Departamento que está desenvolvendo o estudo para a

apresentação de uma proposta de mestrado, respeitadas as condições de demanda e,

principalmente, as atuais (2022) exigências do mercado inerentes à profissão de Contador.

Na busca pelo atendimento da perspectiva da pesquisa, um dos eixos de atuação da

atividade universitária, o curso conta com Professores inseridos em Projetos de Pesquisa que

contam com a participação dos alunos, alguns com bolsas de Iniciação Científica.

No desenvolvimento das revisões do ementário das disciplinas oferecidas no Curso de

Ciências Contábeis, foram identificados como pontos: a aderência às diretrizes do curso de

Ciências Contábeis; a adequação das ementas às demandas geradas pelo processo de

internacionalização da contabilidade brasileira; e interdisciplinaridade possibilitada e incentivada

a partir das disciplinas oferecidas por outros cursos, já nominados neste projeto.

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

O Projeto Pedagógico atual do curso de Ciências Contábeis da DEL foi implantado no ano letivo

de 2018, conforme a Resolução CEPE/CA n. 131/2017, no qual foram contemplados os

elementos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências

Contábeis, bacharelado, de acordo com a Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004.

O curso está adequado e atende aos requisitos legais e normativos expressos no

instrumento de avaliação, conforme segue:

a) Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004, que legisla sobre as Diretrizes

Curriculares Nacionais para o ensino de Graduação em Ciências Contábeis,

bacharelado.

b) Educação das Relações Etnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena, nos termos da Lei   9.394/96, com a redação dada pelas Leis  

10.639/2003 e   11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N0 1/2004, fundamentada no

Parecer CNE/CP   3/2004.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), t31HffffKa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA— PAETAN Â - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



oUNÍVERsidAdE
EsTAduAldELONdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

c) Resolução CNE/CES n° 2 de 18/06/2007 que estabelece a carga horária mínima de

3.000 horas.

d) Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP   8, de

06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP   1, de 30/05/2012.

e) Resolução CEPE n. 56/2015, que institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais

como disciplina especial, para os estudantes dos Cursos de Graduação, na habilitação
bacharelado, da Universidade Estadual de Londrina.

f) Lei 13146 - 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

g) Resolução CEPE 15/201 1, que regulamenta a oferta de atividades académicas de forma

semipresencial e dá outras providências.

h) Resolução CNE/CES 7/2018 que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação

Superior Brasileira.

i) Resolução CEPE/CA n. 39/2021 que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão

na Universidade Estadual de Londrina.

5. PERFIL ACADÉMICO E PROFISSIONAL

Quanta ao perfil desejado do formando do curso de Ciências Contábeis da

Universidade Estadual de Londrina, destaca-se que, muito embora o § 2°, do Artigo 2°, da

Resolução n° 10, de 16 de dezembro de 2004, norma que estabeleceu as Diretrizes

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Ciências Contábeis, admita "Linhas de

Formação Específicas" nas diversas áreas da Contabilidade, para melhor atender às

demandas institucionais e sociais, este curso opta pela formação generalista e diversificada

do estudante no que se refere à profissão de Contador. Entretanto, embora não se explicite

no projeto pedagógico linha de formação específica, o curso busca formar um profissional

voltado a atender as demandas da sociedade contemporânea, portanto com postura adaptável

à dinâmica das organizações, ou seja, um profissional apto à adaptabilidade. O potencial

desse profissional fica cada dia mais evidente, principalmente, pela crescente necessidade de

planejamento das organizações face à nova realidade de acirrada competição global.
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Fica evidente que a formação do futuro profissional seja inter e multidisciplinar, de

modo a provê-lo, além das atividades rotineiras que objetivam o atendimento das obrigações

decorrentes do aparato normativo, com instrumentos de cunho gerencial, e não apenas

operacional, como mero gerador de informações, mas como parte integrante do processo da

gestão das organizações, ou seja, participando de forma proativa dos seus processos

decisórios, respondendo pêlos sistemas de informações econômico-financeiras, tanto

operacionais quanto estratégicas.

A formação do Curso de Ciências Contábeis da UEL possibilita que os seus egressos

tenham múltiplas oportunidades na sua área de trabalho em empresas públicas e privadas,

ensino e profissional autónomo, como por exemplo: controller, contador geral, auditor interno

e/ou independente, analista financeiro e/ou de custo, planejador tributário, consultor,

empresário contábil, perito, parecerista, pesquisador, conferencista entre outros.

As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais sinalizam para que algumas dimensões da

formação académica do contador sejam enfatizadas, em especial, a utilização adequada das

informações contábeis que privilegiem o desenvolvimento das organizações, reconheçam a

transitoriedade dos conhecimentos, preservem a ética, a criticidade, a autonomia, a inclusão

social e económica. Assim, em atendimento a este novo perfil traçado pelas Diretrizes

Curriculares Nacionais e considerando as tendências nacionais e internacionais da profissão

de contador, o perfil desejado do formando do curso de Ciências Contábeis da Universidade

Estadual de Londrina pode ser assim delineado, em termos de competências e habilidades:

Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das ciências contábeis;

Demonstrar visão sistémica e interdisciplinar da atividade contábil;

Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de

seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;

Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;

Desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre

equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles

técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de

precisão;

Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,

incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras,

Fe
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patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes económicos 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 à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão,
organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania;

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;

Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.

6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo Geral

O curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina tem por

objetivo geral oferecer ao académico formação básica e profissional sólidas, permitindo-lhe o
desenvolvimento de sua capacidade de pensar, de criar e de analisar de forma crítica, bem
como compreender os mecanismos de produção e de disseminação do conhecimento,

preparando-o para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do
mercado de trabalho e das condições do exercício da profissão contábil, pautado pelas

dimensões éticas e humanísticas, de forma a permitir o aprimoramento de atitudes e valores
orientados para a cidadania e plena consciência da responsabilidade social.

6.2 Objetivos Específicos

O curso tem por objetivos específicos, principalmente:

Formar bacharéis em Ciências Contábeis com as competências e as habilidades

imprescindíveis ao exercício profissional pleno, requerido em lei e exigido pelo mercado
de trabalho, com postura, atitude e senso ético, cioso de suas responsabilidades sociais;

• Desenvolver no aluno a capacidade de se adaptar em ambientes e situações de

constantes mudanças, valendo-se do espírito crítico, criatividade e disposição para inovar;

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), UWfS^Ks Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PÃTTÃNÁ - BRASIL

Form. Código 11.764- Formato A4 (210x297)



iffllUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Proporcionar bases teórico-científicas necessárias à formação profissional do Contador;

Desenvolver no académico o espírito científico e instrumental, pensamento reflexivo e o

desejo permanente de buscar respostas às situações problemas, produzindo e

disseminando conhecimentos;

Habilitar o académico a desenvolver raciocínio lógico da expressão oral, interpretativa e

escrita para uso profissional;

Propiciar ao académico o contínuo aperfeiçoamento profissional, proporcionando-lhe

condições para participar de eventos de natureza técnico-científica;

• Prover o aluno das condições indispensáveis à utilização das modernas tecnologias de

informação, dando-lhe condições para adentrar no mercado de trabalho.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O currículo é composto por elementos que abordam conhecimentos progressivos

prevendo uma inter-relação entre as diversas áreas do saber. A prática curricular prevista inclui

a participação dos atores no processo de ensino-aprendizagem e a articulação ao contexto no

qual a Instituição está inserida, de modo a intervir na realidade, conectando-se às questões mais
amplas da sociedade e incorporando-as à sua prática.

Nas atividades teóricas e práticas do curso, buscar-se-á incessantemente a

compreensão da Ciência Contábil e das suas relações com o meio social, bem como as

possibilidades de o estudante alcançar suas metas prioritárias como cidadão e profissional.

Como formação profissional, optou-se por uma formação generalista, de modo que o

egresso conheça os diversos campos de atuação da área contábil.

Dentre as disciplinas do curso, têm-se aquelas que constituem a 'formação básica', que

estão relacionadas com outras áreas do conhecimento e contribuem para a formação geral do
profissional na área de negócios.

As disciplinas de formação básica são: Administração; Economia; Estatística;

Interpretação e Produção de Textos Técnicos; Noções de Direito Empresarial; Matemática

Financeira; Metodologia da Pesquisa em Contabilidade; Ética Geral e Profissional; Psicologia

do Trabalho e das Organizações; Direito e Legislação Tributária; Empreendedorismo; Métodos
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Quant. Aplicados à Contabilidade; Tópicos Especiais e Metodologia da Pesquisa - Seminários

em Contabilidade. Todas estas disciplinas agregam importantes conhecimentos para a

formação do egresso em Ciências Contábeis.

Na linha de formação profissional, para melhor organização curricular, optou-se por uma

organização em núcleos, permitindo linearizar disciplinas que estão dentro da mesma área de

atuação contábil. Essas disciplinas foram distribuídas ao longo dos anos da graduação,de forma

que a do ano anterior gere uma base de conhecimentos para a disciplina do ano seguinte.

Os núcleos e respectivas disciplinas dentro da linha de formação profissional são

apresentados no quadro a seguir.

Núcho»

ANO Contabiiídade Socíetáfia Cüntrote Ger«fcncíal Tnbutáno
Conïaüïïidatíe

PytíïïCa Formíiçoes £.spec.rfiea&

" * Cor»í3l3)l!dâdl^ ^nírodut-àfïa Roídas. TfabatiEÇtas Âpitóaílas À CoRíabáidsaffe
j3ra&£^áe0r^ansâç|io£n^l^es3nal,

2° C&fiïabiSetaete Ën^pfesanaS
• Coníafoifédatíe de t • ínte'od. á
Cysío$ ! ConíâíïiEi<í,ï<íe Ftòçâl

Teoria tía Con^NlKJade

Comatiittlade d» Organizatões (to T«r<;ero Sesw
3* £sï?utyradas Dêm, Coníâbeís

Confíabáitfaíí® Soeieíária
• Contabitiaafle
Gfêrenc^l •» Conía^ïdads Fiscal

*Cont3bïitd3ííe
Oovemamen'EaE

Cw^bïíïd^de de EritíáaíSes Dïveísas
Noções 'die Aftjaria para Coníadoreíi

4' TÔPECO& Avan. áe Coníabiiidlatíè
• ConSroiatícma
• Afíáís&e (ias Oem.,
Cont

* Gestão Tr^uíánâ »C&oyo^iáon3
GovemamentaE

Finanças Empsnesariais
Perícia. Coníáïïrf
Âüíïííorïa

Nos núcleos de Contabilidade Societária, Controle Gerencial, Tributário e Contabilidade

Pública, existe uma linearidade entre as disciplinas, de forma que a disciplina que antecede,

contribui com conhecimentos básicos para a subsequente. Contudo, não se pode esquecer que

o conhecimento não é linear, sendo que as disciplinas se complementam mesmo não estando

dentro do mesmo núcleo. Por isso, não se deve considerar que os conhecimentos são apenas

lineares, pois a interdisciplinaridade faz parte do projeto de formação académica do profissional

contábil em nível superior. A organização em disciplinas dentro de núcleos visa apenas facilitar

que o estudante possa acompanhar a evolução do seu conhecimento dentro de cada área do

saber contábil.

No núcleo de formação específica, tem-se disciplinas que capacitam os estudantes em

conteúdos específicos do conhecimento contábil, mas sem, necessariamente, haver uma

conexão direta com as disciplinas anteriores.

Estas disciplinas ocorrem como ramificações do conhecimento base do curso.

As disciplinas que compõem o núcleo de formação específica são: Rotinas Trabalhistas

Aplicadas à Contabilidade; Práticas de Organização Empresarial; Teoria da Contabilidade;
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Contabilidade de Organizações do Terceiro Setor; Contabilidade de Entidades Diversas;

Noções de Atuária para Contadores; Finanças Empresariais; Perícia Contábil; Auditoria.

Por fim, os conteúdos de Formação Teórico-prática, sendo: Laboratório de Práticas

Contábeis l, Laboratório de Práticas Contábeis II, TCC l e II, Estágio Supervisionado e

Atividades de Extensão (AEX), aplicam os conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas já

cursadas (até aquele ano em que é ofertada esta atividade) de forma a fazer a conexão entre

estes conhecimentos teóricos e a prática da profissão contábil.

As Atividades Académicas Complementares (AAC) são pensadas de forma a deixar

que o estudante possa participar de eventos e cursos para complementar a sua formação.

8. SISTEMA ACADËMICO

De acordo com a Resolução CEPE n. 71/2021, há dois sistemas académicos em

vigência na Universidade Estadual de Londrina, a saber: (i) sistema de matrícula por atividade

académica e (ii) sistema de matrícula por série.

O curso de Ciências Contábeis irá adotar o sistema de matrícula por série, sem Exame

Final. Nesta modalidade, a matrícula será realizada em um conjunto fixo de atividades

académicas, por série, conforme apresentado no item 9.1 (Matriz Curricular).

Haverá uma única atividade académica essencial na primeira e segunda séries.

h4averá duas atividades académicas essenciais na terceira série, sendo que uma delas é o

TCC I. As seguintes disciplinas são consideradas essenciais:

Primeira Série: Contabilidade Introdutória (120 horas)

Segunda Série: Contabilidade Empresarial (120 horas)

Terceira Série: Contabilidade Societária (60 horas) e Trabalho de

Conclusão de Curso l (60 horas).

Não haverá Exame Final.

Em caso de reprovação em atividade académica caracterizada como essencial, o

estudante ficará retido na série.
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Ficará com a matrícula retida na série o estudante que:

l. reprovar em atividade académica caracterizada como essencial;

II. reprovar simultaneamente em disciplina por nota e insuficiência de frequência;

III. reprovar em mais de 2 (duas) atividades académicas por nota ou insuficiência de
frequência;

IV. reprovar, por nota ou insuficiência de frequência, em disciplina cursada em regime
de dependência pela segunda vez.

O regime de dependência das atividades académicas não integralizadas de série(s)
anterior(es) poderá ser cumprido simultaneamente à série que realiza, no limite de até duas
atividades académicas nas quais reprovou. O estudante irá realizar a atividade académica em
regime de dependência assistida.

a) A dependência assistida consiste em encontros para realização de atividades
programadas pelo docente, presenciais ou não, e desenvolvidas pelo estudante no
total da carga horária da atividade académica, estabelecida na matriz curricular.
Essas atividades poderão ser desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem
(AVA), adotado oficialmente pela DEL, desde que não haja coincidência de horário
com as atividades académicas regulares.

Conforme o §7° do art. 4° da Resolução CEPE 71/2001, as dependências do Estágio
Curricular Obrigatório e TCC devem ser cumpridas no seu formato original.

As dependências devem obedecer ao contido na resolução que regulamenta os
procedimentos académicos e administrativos para os Cursos de Graduação da Universidade
Estadual de Londrina.
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9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

9.1 Matriz Curricular

Série Código DISCIPLINAS OFERTA CARGA HORÁRIA
Teórica | prática | CH/EAD | TP | Total | PCC

Disciplina
Essencial

6CON074 Contabilidade
Introdutória

A 96 24 120
x

6CON075

Rotinas
Trabalhistas
Aplicadas à
Contabilidade

A 48 12 60

6STA016 Estatística A 48 12 60
6ADM077 Administração A 48 12 60

6LET119
Interpretação e
Produção de
Textos

2S 24 6 30

6EC0100 Economia IS 24 6 30

1a
6PRI081

Noções de
Direito
Empresarial

A 48 12 60

6CON076
Ética Geral e do
Profissional
Contábil

IS 18 12 30

6MAT078 Matemática
Financeira

A 48 12 60

6CON077
Metodologia da
Pesquisa em
Contabilidade

IS 18 12 30

6CON078
Práticas de

Organização
Empresarial

2S 24 6 30

Soma da carga
horária da série

444 o 126 570

6CON079 Contabilidade
Empresarial

A 96 24 120
x

6CON080 Contabilidade de
Gustos

A 96 24 120

6CON081 Teoria da
Contabilidade

A 42 18 60

T

6STA017

Métodos
Quantitativos
Aplicados à
Contabilidade

IS 24 6 30

6PUB081
Direito e

Legislação
Tributária

IS 24 6 30

6PSI112
Psicologia do
Trabalho e das

Organizações
IS 24 6 30

6CON082
Introdução à
Contabilidade
Fiscal

2S 24 6 30
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6CON083
Contabilidade de
Organizações do
Terceiro Setor

2S 24 6 30

6CON084
Laboratório de
Práticas
Contábeis I

A 48 12 60

Soma da carga
horária da série

354 48 108 510

6CON085 Contabilidade
Societária

A 48 12 60
x

6CON086 Contabilidade
Gerencial

A 48 12 60

6CON087
Estrutura das
Demonstrações
Contábeis

A 48 12 60

6CON088
Contabilidade
Governamental

A 48 12 60

6CON089 Contabilidade
Fiscal

A 48 12 60

6CON090
Contabilidade de
Entidades
Diversas

A 48 12 60

3a 6CON091
Laboratório de
Práticas
Contábeis II

IS 24 6 30

6CON092

Metodologia da
Pesquisa-
Seminários em
Contabilidade

IS 18 12 30

6ADM078 Empreendedoris
mo

IS 24 6 30

6CON093 Tópicos Especiais 2S 18 12 30

6CON094
Noções de
Aluaria para
Contadores

2S 24 6 30

6TCC420
Trabalho de
Conclusão de

Curso I (CON)
2S 60 o 60

x
Soma da carga
horária da série

432 24 114 570

6CON095
Análise das
Demonstrações
Contábeis

A 48 12 60

6CON096 Auditoria A 96 24 120
6CON097 Controladoria A 96 24 120

4a
6CON098 Controladoria

Governamental
A 48 12 60

6CON099 Gestão Tributária A 48 12 60
6CON100 Perícia Contábil IS 24 6 30

6CON101
Tópicos
Avançados de
Contabilidade

2S 24 6 30

6EC0101 Finanças
Empresariais

2S 24 6 30
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6TCC421
Trabalho de
Conclusão de
Curso II (CON)

A 150 o 150

6EST447

Estágio
Supervisionado
em Contabilidade
(CON)

A 240 o 240

Soma da carga
horária da série

558 240 102 900

A distribuição da carga horária do curso ficou conforme apresentado na tabela a seguir.

Destaca-se que a carga horária de AEX e AAC é apenas uma sugestão da divisão ao longo do

curso, mas o discente é livre para optar em qual período do curso irá cumprir as AEX e AAC.

Teórica Prática CH/EAD AEX1 AAC Total

1^ Ano 444 o 126 30 40 640

2° Ano 354 48 108 90 40 640

3° Ano 432 24 114 90 40 700

4° Ano 558 240 102 90 30 1020

Total 1788 312 450 300 150 3000
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9.2 Resumo das atividades académicas

Resumo das Atividades Académicas
ATIVIDADE ACADÉMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas/Módulos (obrigatórias) 2.100
Disciplinas/Módulos (optativas)
Estágio Curricular Obrigatório 240
TCC 210
AAC 150
AEX Indicadas 120
AEX Livres 180

Total 3.000

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular

As Atividades Académicas de Extensão (AEX) corroboram para a formação do estudante
em Ciências Contábeis, pois constituem um processo interdisciplinar, político educacional,

cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre a universidade e
os outros setores da sociedade, por meio da produção e aplicação do conhecimento, em
articulação constante com as atividades de ensino e pesquisa.

A Lei n. 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, que assegura, na
estratégia 12.7, uma parte do total da carga horária dos cursos de graduação para Atividades
Académicas de Extensão; Resolução CNE/CES n. 07 de 18 de dezembro de 2018 e Resolução
CEPE/CA 039/2021.

De acordo com a Resolução CEPE/CA n. 039/2021, a Creditação Curricular da Extensão
consiste que cada estudantes deva cumprir no mínimo 10% (dez por cento) da carga horária total
do curso em Atividades Académicas de Extensão (AEX) de natureza obrigatória. O curso de
graduação em Ciências Contábeis contempla 300 horas destinada às Atividades Académicas de
Extensão, sendo 40% (quarenta por cento) destinada às Atividades Académicas de Extensão
(AEX) indicadas, correspondendo a 120 horas e 60% (sessenta por cento) destinada às
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Atividades Académicas de Extensão (AEX) livres, compreendendo 180 horas, conforme
apresentado no item 9.2.

De acordo com o artigo 3° da Resolução CEPE/CA n. 039/2021 as Atividades Académicas

de Extensão se segmentam em duas classes:

I. AEX Indicadas: aquelas que se vinculam diretamente à formação académica do
estudante e que sejam articuladas com os demais componentes curriculares, sendo escolhidas

livremente pelo estudante dentre aquelas indicadas pelo Colegiada de Curso, observada a

regulamentação vigente.

II. AEX Livres: aquelas que não necessariamente se vinculam diretamente à formação

académica do estudante, sendo objeto de seu interesse específico, escolhidas livremente pelo

estudante dentre aquelas regulamentadas pela PROEX, observada a normatização vigente.

Para ambos os casos, o estudante deverá contatar os responsáveis pelas Atividades

Extensionista para verificação de vagas e efetivação de sua participação.

De acordo com o artigo 7° da Resolução CEPE/CA n. 039/2021, somente poderão ser

consideradas, para fins da Creditação Curricular da Extensão, as atividades passíveis de registro

na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (PROEX) e oriundas das seguintes
modalidades de extensão:

l. programas de extensão;

II. projetos de extensão ou projetos integrados com ênfase em extensão;

III. projetos de prestação de serviço;

IV. cursos de extensão;

V. eventos de extensão.

O colegiada de curso somente poderá classificar como AEX indicadas, as ações de

extensão oriundas dos incisos l, II e III do art. 7° da Resolução CEPE/CA n. 039/2021 (§5° do art.
7° da RESOLUÇÃO CEPE/CA n. 039/2021).

Conforme §3° do art. 7° da Resolução CEPE/CA n. 039/2021, para fins da Creditação

Curricular da Extensão, somente poderão ser considerados os cursos e eventos de extensão nos

quais o estudante tenha participação ativa, seja na qualidade de palestrante, ministrante,

organizador, membro de comissão ou congéneres. Neste sentido, não poderão ser considerados

para a Creditação Curricular da Extensão, os cursos e eventos de extensão nos quais o estudante
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tenha apenas a certificação de participante, ouvinte ou apresentador de trabalho (§4° do art. 7°
da RESOLUÇÃO CEPE/CA n. 039/2021).

O cumprimento das AEX poderá ocorrer ao longo de todo o curso, sendo o estudante

motivado a participar desde a primeira série do curso de Ciências Contábeis. O curso de Ciências
Contábeis optou por reservar até 20% (vinte por cento) do turno semanal curricular (Art. 3°, §5°

Resolução CEPE/CA 39/2001), do respective curso de graduação, para cumprimento de parte
das AEX Indicadas.

O Departamento irá incentivar e recomendar que Professores criem e incentive a

participação dos alunos em projetos nesses horários.

A tabela a seguir, demonstra a carga horária livre no turno do curso (da carga horária

anual) que o estudante poderá utilizar para cumprir as AEX, desde que não coincida com o horário
de outra disciplina do curso. Neste sentido, reforça-se que as AEX podem ser desenvolvidas

totalmente no turno do curso, se aluno assim desejar. No entanto, a opção de horário para

realização desta CH estará sob controle do estudante. Podendo o estudante organizar-se da

forma que entender melhor para o cumprimento das 300 horas, desde que atendidas as 120 horas
de AEX indicadas e 180 horas de AEX livres.

Sugestão de distribuição da AEX

1° Ano 2° Ano 3° Ano 4° Ano Total

AEX 30 90 90 90 300

De acordo com os artigos 10° e 11° da Resolução CEPE/CA n. 039/2021, caso a ação
extensionista não se caracterize como AEX Indicada, compete ao estudante, a partir da carga
horária informada pela PROEX, solicitar, via Portal do Estudante, a carga horária extensionista
que deseja aproveitar para AEX Livre e Atividade Académica Complementar (AAC).

E facultado ao estudante fracionar o aproveitamento das horas das ações extensionistas

entre AEX Livre e AAC, obedecido o disposto nas normativas institucionais e nos Projetos
Pedagógicos do Curso. E vedada a dupla contagem de carga horária.

Caso a ação extensionista se caracterize como AEX Indicada, sua carga horária será

automaticamente aproveitada para fins da Creditação Curricular da Extensão, até o limite

especificado no Projeto Pedagógico do Curso para AEX Indicada.
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E facultado, ao estudante, solicitar o aproveitamento das horas excedentes oriundas das

AEX indicadas, entre AEX Livre ou AAC (§1° do art. 1 1 da RESOLUÇÃO CEPE/CA n. 039/2021),
obedecido o disposto nas normativas institucionais e no Projeto Pedagógico do Curso.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

O currículo do curso de graduação será constituído por um conjunto de atividades
académicas de natureza obrigatória, complementares e optativas tendo como objetivo a formação
cultural e profissional do estudante (Art. 28 do Regimento geral da UEL). Nestes termos, para

integralizar o currículo do curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Estadual
de Londrina, o estudante deve cumprir, além das exigências académicas em Disciplinas, Estágios
Curriculares e Trabalho de Conclusão de Curso, mais 150 (cento e cinquenta) horas de Atividades
Académicas Complementares (AAC).

Os limites de Atividade Académica Complementar (AAC) para cada atividade são:

Atividade
Carga Horária
Máxima (Em

horas)

Monitoria académica 60

Cursos de extensão e outros cursos 60

Disciplinas eletivas e disciplinas especiais 120

Estágios curriculares não obrigatórios 60

Eventos 90

Programas de extensão e programas de formação complementar,
projetos de extensão, projetos integrados, projetos de pesquisa e
projeto de pesquisa em ensino

60

Outro
Produção científica e técnica 120

Trabalhos Eleitorais 20

Outras atividades podem ser aceitas, desde que regulamentada no Projeto Pedagógico

específico do Curso ou por meio da instrução de serviço. O colegiada do curso de ciências
contábeis irá estabelecer os procedimentos para cômputo de carga horária de Atividades
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Académicas Complementares para efeito de integralização curricular do curso de graduação em
Ciências Contábeis por meio de Instrução de Serviço.

As Atividades Académicas Complementares no curso de ciências contábeis serão
desenvolvidas totalmente fora do turno do curso.

As horas de Atividades Académicas Complementares (AAC) poderão ser desenvolvidas
totalmente (150h) utilizando atividades online ou a distância (AAD).

9.3.3 Estágio curricular obrigatório

Atividade académica a ser desenvolvida na própria DEL, conforme regulamento próprio,
sobre temas relacionados à Contabilidade, de conteúdo interdisciplinar, sob orientação e
acompanhamento por docente orientador.

O Estágio Supervisionado visa oferecer ao aluno, ainda durante a realização do curso,
uma oportunidade de testar, em situação simulada, conceitos, princípios, modelos, técnicas e
instrumentos aprendidos, servindo de modo a proporcionar a integração entre teoria e prática.

Essa modalidade de estágio curricular na própria instituição é contemplada no §1° do art.
7° da Resolução CNE/CES 10/2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Graduação em Ciências Contábeis, ao afirmar que "poderá ser realizado na própria instituição
de ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes
aos diferentes pensamentos das Ciências Contábeis e desde que sejam estruturados e
operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho superior
académico competente, na instituição".

O estágio curricular obrigatório é desenvolvido fora do turno do curso alocado na quarta
série do curso.

O regulamento de Estágio Obrigatório será objeto de deliberação específica e nele
constará: Objetivo, objeto e natureza do Estágio; explicitação da carga horária; atividades a serem
desenvolvidas; formas de supervisão do estágio; atribuições do supervisor de estágio,
caracterizando o tipo de acompanhamento que será realizado com o estudante; atribuições dos
estagiário; atribuições do supervisor de estágio; sistema de avaliação explicitando as regras do
acompanhamento dos estudantes, critérios, metodologias e instrumentos de avaliação, regras
para promoção e retenção.

De forma geral, o estágio contempla os elementos mencionados a seguir.
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O Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do Curso de Ciências Contábeis é de

base eminentemente pedagógica, tendo por objetivos:

Integrar o conhecimento adquirido pelo aluno em sala de aula à prática profissional e
estimular o reconhecimento de habilidades e competências adquiridas em situação real
de vida e trabalho;

• propiciar ao aluno a aquisição de experiência profissional específica visando sua
inserção eficaz no mercado de trabalho;

•

•

ser desenvolvido fora do período normal de aula;

estar em sintonia com o projeto pedagógico do curso, com os objetivos da instituição e
com o perfil profissional desejado;

constituir-se numa atividade de investigação, explicitação, interpretação e intervenção
na realidade e de enriquecimento da formação profissional dos discentes.

A supervisão do estágio será feita de forma direta.

Para que o aluno tenha aprovação no estágio, ele precisa ter a frequência mínima de
75% (setenta e cinco por cento) e atingir uma média igual ou superior a 6,0 (seis
pontos).

9.3.4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem o objetivo de desenvolver e apresentar

trabalho monográfico de pesquisa sobre tema específico da ciência contábil. O TCC será dividido

em duas etapas (TCC l e TCC II) e será desenvolvido pelo discente nas terceiras e quarta séries,

conforme regulamento próprio, sobre temas relacionados à Ciência Contábil, sob orientação e
acompanhamento de um docente orientador. O TCC l será considerado atividade académica

essencial e é realizada na terceira série do curso com um total de 60 horas e o TCC II na quarta
série com um total de 150 horas e será desenvolvido fora do turno do curso.

Para que o aluno tenha aprovação no TCC l e II, ele precisa ter a frequência mínima de

75% (setenta e cinco por cento) e atingir uma média igual ou superior a 6,0 (seis pontos).

O TCC contará com regulamentação própria, sendo que no seu regulamento deverá

constar: Objetivo; explicitação da carga horária; atividades a serem desenvolvidas; formas de

orientação; atribuições do orientado de TCC, caracterizando o tipo de acompanhamento que será

realizado com o estudante; atribuições dos estudante; atribuições do orientador; sistema de

avaliação explicitando as regras do acompanhamento dos estudantes, critérios, metodologias e

instrumentos de avaliação, regras para promoção e retenção.
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10. SISTEMA DE AVALIAÇÀO E PROMOÇÃO

A avaliação do aproveitamento escolar será feita por atividade académica, através da

utilização de diferentes técnicas e instrumentos aprovados pelo Colegiada de Curso antes do início

do ano letivo, formalizados nos Planos de Atividade Académica das respectivas atividades
académicas.

As verificações de aprendizagem na forma não escrita devem, obrigatoriamente, utilizar

registros adequados que possibilitem a instauração de processo de revisão.

A avaliação do académico, realizada pelo professor, será expressa através de notas variáveis

de 0 (zero) a 10 (dez).

Será obrigatório o uso dos pesos 1, 2, 3 e4 nas avaliações bimestrais das seguintes

atividades académicas: Contabilidade Introdutória, Contabilidade Empresarial, Contabilidade de

Gustos, Contabilidade Societária, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Contabilidade

Governamental, Contabilidade Fiscal, Análise das Demonstrações Contábeis, Auditoria,

Controladoria e Controladoria Governamental.

Nestas disciplinas, deverão ser usados pesos 1, 2, 3e 4, obrigatoriamente, sendo que: a nota

do primeiro bimestre, multiplica-se por 1, a nota do segundo bimestre, multiplica-se por 2, a nota do

terceiro bimestre, multiplica-se por 3, e a nota do quarto bimestre, multiplica-se por 4. O resultado

será dividido por 10 gerando a média ponderada das médias.

Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada atividade académica,

uma nota final resultante da média de no mínimo 2 (duas) avaliações (no caso de atividades

semestrais) ou 4 (quatro) no caso de atividades anuais, realizadas durante o período letivo,

independentemente da carga horária dela.

Não haverá exame final.

A avaliação poderá ser constituída de uma ou mais atividades avaliativas.

Considerar-se-á aprovado na atividade académica o estudante1 que obtiver média final igual

ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária
efetiva.

A reprovação do estudante em atividade académica, após a publicação da média final,
ocorre:
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l. por falta (RF = Reprovado por Falta) quando não cumpre 75% (setenta e cinco por cento)
de frequência;

II. por nota (RN = Reprovação por Nota), quando obtém média final inferior a 6,0 (seis);

III. por falta e por nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver simultaneamente,

nas duas condições anteriores.

A avaliação das atividades académicas do Estágio Supervisionado em Contabilidade e do
Trabalho de Conclusão de Curso l e II deverá atender aos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso,
e terão sistema de avaliação e controle de frequência definidos em resoluções próprias, aprovadas
pela Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e regimento próprio
aprovado pelo Colegiada do Curso de Ciências Contábeis. A média final para aprovação nestas

atividades não poderá ser inferior a 6,0 (seis).

Da promoção, a frequência a quaisquer atividades académicas constitui aspecto obrigatório
para a aprovação do estudante.

E obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
E vedado o abono de faltas.

E promovido para a série subsequente o estudante:

l. aprovado em todas as Atividades Académicas da série;

II. reprovado, por nota ou por falta, em até 2 (duas) Atividades Académicas da série,
dentre as que permitem o regime de dependência.

O regime de dependência é permitido ao estudante reprovado por nota ou por falta em até 2
(duas) atividades académicas, desde que:

l. a reprovação não ocorra simultaneamente por nota e por insuficiência de frequência;

II. a atividade académica permita o regime de dependência, conforme Projeto Pedagógico
do Curso.

O regime de dependência das atividades académicas não integralizadas de série(s)

anterior(es) poderá ser cumprida simultaneamente à série que realiza até duas atividades

académicas nas quais reprovou. O estudante poderá realizar a atividade académica em regime de
dependência de forma assistida.

a) A dependência assistida consiste em encontros para realização de atividades

programadas pelo docente, presenciais ou não, e desenvolvidas pelo estudante no total^
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da carga horária da atividade académica, estabelecida na matriz curricular. Essas

atividades poderão ser desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA),

adotado oficialmente pela UEL, desde que não haja coincidência de horário com as

atividades académicas regulares.

As dependências devem obedecer ao contido na resolução que regulamenta os

procedimentos académicos e administrativos para os Cursos de Graduação da Universidade

Estadual de Londrina.

Ficará com a matrícula retida na série o estudante que:

l. reprovar em atividade académica caracterizada como essencial;

II. reprovar simultaneamente em disciplina por nota e insuficiência de frequência;

III. reprovar em mais de 2 (duas) atividades académicas por nota ou insuficiência de

frequência;

IV. reprovar, por nota ou insuficiência de frequência, em disciplina cursada em regime de

dependência pela segunda vez.

11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao
PPC anterior

sim X não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: Ano letivo de 2025

Mesmo não ocorrendo a transposição imediata, deixa-se aqui preenchidas as equivalências
para eventual necessidade futura para adaptação de matriz.

Quadra de Equivalência de Atividade académicas

Atividade Académicas do Currículo

Vigente
Atividade Académicas do Currículo Proposto

Código Carga Horária Nome da Atividade Académica Carga
Horária

7
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6CON038 120 6CON074 - Contabilidade Introdutória 120

6CON039 60 6CON075 - Rotinas Trabalhistas
Aplicadas à Contabilidade

60

6STA008 60 6STA016-Estatística 60

6ADM067 60 6ADM077 - Administração 60

6LET103 60 6LET119 - Interpretação e Produção de
Textos

30

6EC0093 60 6EC0100- Economia 30

6PR1068 60 6PRI081 - Noções de Direito Empresarial 60

6CON041 30 6CON077 - Metodologia da Pesquisa em
Contabilidade

30

6CON042 30 6CON078 - Práticas de Organização
Empresarial

30

6CON043 120 6CON079 - Contabilidade Empresarial 120

6CON044 120 6CON080 - Contabilidade de Custos 120

6MAT074

6CON046

6CON047

30

60

30

6MAT078 - Matemática Financeira

6CON076 - Ética Geral e do Profissional
Contábil

60

30

6STA009 30 6STA017 - Métodos Quantitativos
Aplicados à Contabilidade

30

6PUB060 30 6PUB081 - Direito e Legislação Tributária 30

6NIC232 30

6PS1077 30 6PSI112 - Psicologia do Trabalho e das
Organizações

30

6CON048 30 6CON082 - Introdução à Contabilidade
Fiscal

30

6CON049 30 6CON083 - Contabilidade de
Organizações do Terceiro Setor

30

6CON040

6CON050

30

30
6CON081 - Teoria da Contabilidade 60

6CON045 60 6CON084 - Laboratório de Práticas
Contábeis l 60
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6CON051 120 6CON085 - Contabilidade Societária 60

6CON052 60 6CON086 - Contabilidade Gerencial 60

6CON053 60 6CON087 - Estrutura das Demonstrações
Contábeis

60

6CON054 60 6CON088 - Contabilidade Governamental 60

6CON056 60 6CON089 - Contabilidade Fiscal 60

6CON060 60 6CON090 - Contabilidade de Entidades
Diversas

60

6CON055 30 6CON091 - Laboratório de Práticas
Contábeis II

30

6CON058 30 6CON092 - Metodologia da Pesquisa-
Seminários em Contabilidade

30

6ADM068 30 6ADM078 - Empreendedorismo 30

6CON057 60

6CON059 30 6CON094 - Noções de Atuaria para
Contadores

30

6TCC413 60 6TCC420 - Trabalho de Conclusão de
Curso l (CON)

60

6CON061 60 6CON095 - Análise das Demonstrações
Contábeis

60

6CON062 120 6CON096 - Auditoria 120

6CON063 120 6CON097 - Controladoria 120

6CON067 60 6CON098 - Controladoria Governamental 60

6CON069 60 6CON099 - Gestão Tributária 60

6CON064 30 6CON093 - Tópicos Especiais 30

6CON066 30 6CON 100-Perícia Contábil 30

6EC0094 30

6CON065 30 6CON101 - Tópicos Avançados de
Contabilidade

30

6CON068 30

6EC0095 30 6EC0101 - Finanças Empresariais 30

6TCC414 150 6TCC421 - Trabalho de Conclusão de
Curso II (CON) 150
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6EST440 240 6EST447 - Estágio Supervisionado em
Contabilidade

240

TOTAL 2850 TOTAL 2550

AAC 150 AAC 150

AEX o AEX 300

Carga Horária total 3000 Carga Horária total 3000
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12. EXPLICITAÇÀO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

Na DEL, o processo de autoavaliação é coordenado pela CPA - Comissão Própria de Avaliação

que, com autonomia e independência, propõe, coordena e acompanha o processo sistemático de
avaliação interna, em duas diferentes dimensões e atividades.

O Projeto de autoavaliação da CPA/UEL foi elaborado em cumprimento à lei n°. 10.861, de

14/04/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), está

fundamentado nas disposições da portaria MEC n°. 2.051, de 09/07/2004, nas diretrizes para a

autoavaliação das instituições e nas orientações gerais para o roteiro da autoavaliação, editados pela

CONAES e pelo INEP. Entretanto, enquanto não estiver em prática a avaliação institucional da
Universidade, no âmbito do curso de Ciências Contábeis, a avaliação do curso será coordenada pelo
Colegiada, com a participação de todos os segmentos, incluindo docentes e discentes.

12.1 SISTEMÁTICA E OS CRITÉRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DO PPC

O processo de avaliação do curso tem caráter educativo e pedagógico e deve motivar, de forma
constante, a melhoria da qualidade do curso por meio de ação democrática, fundada na participação e co-

responsabilidade de todos. A avaliação, como um processo formativo do curso, propiciará a identificação
de desvios e correção de rumos, bem como a revisão e inovação de procedimentos direcionados à

mudança de postura e à consolidação de uma cultura pedagógica mais adequada aos objetivos do curso.

A sistemática para a construção dos relatórios de autoavaliação do curso se dará por meio de

aplicação de formulário eletrônico, com questionário a ser respondido por docentes e discentes, divididos
por série e disciplinas, aplicados pelo Colegiada do Curso, que pretende aferir sob a ótica discente: (i)
autoavaliação do estudante; (ii) avaliação da disciplina; (iii) avaliação docente. Sob a ática docente, a
avaliação versa sobre: (i) autoavaliação e; (ii) avaliação da turma.

A aplicação se dará em periodicidade anual, em datas definidas e aprovadas no âmbito do

Colegiada do Curso, e seus resultados consolidados serão disseminados ao departamento, objetivando
decisões de melhorias futuras e correção de eventuais problemas detectados.

Caso a UEL implante processo de avaliação próprio da instituição, o procedimento de

autoavaliação anteriormente detalhado tornar-se-á opcional, caso assim determinar o departamento em

reunião constituída especificamente para esta decisão.
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Estão sendo analisados processos de inclusão na avaliação do Curso de critérios para

acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pêlos ocupantes dos cargos mencionados e/ou

de outros cargos/f unções assemelhadas.

As AEX serão acompanhadas e avaliadas de acordo com o definido pelo Coordenador das

Atividades Académicas de Extensão (AEX) e Colegiado do curso.

Também servirão de insumos os resultados do desempenho dos discentes em processos

avaliativos externos como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), do Ministério da

Educação - MEC, avaliações de comissões externas de renovação de reconhecimento do curso, se for o

caso e também com base no desempenho dos estudantes e egressos no Exame de Suficiência promovido

pelo Conselho Federal de Contabilidade. O acompanhamento também será feito pelo Colegiada e NDE -

Núcleo Docente Estruturante, a partir de feedback do corpo docente e discente.

12.2 EGRESSOS: AVALIAÇÃO EXTERNAS E MERCADO DE TRABALHO

As avaliações externas também servirão de insumos para aferir o resultado obtido pêlos egressos

do curso. Os resultados do desempenho dos discentes em processos avaliativos externos como o Exame

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), aplicado na parte final do curso pelo Ministério da

Educação - MEC, avaliações de comissões externas de renovação de reconhecimento do curso, se for o

caso, e também com base no desempenho dos estudantes e egressos no Exame de Suficiência promovido

pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os resultados serão acompanhados no âmbito do Colegiado do Curso e do NDE - Núcleo Docente

Estruturante, disseminados formalmente em reuniões colegiadas do Departamento de Ciências Contábeis

para discussão e promoção de ações corretivas e norteadores para a manutenção ou elevação da

qualidade do corpo docente.

A periodicidade mínima para avaliação dos números desses resultados e outros pontos qualitativos

dessas avaliações será anual, quando aplicável:

a) Notas e avaliações obtidas no ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes;

b) Eventuais avaliações de comissões externas;

c) Resultados de aprovação no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade;

d) Número de alunos egressos matriculados nos cursos de pós-graduação da UEL;
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e) Número de trabalhos aprovados por docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis em

congressos locais, regionais, nacionais e internacionais;

f) Número de projetos de pesquisas e número de docentes e discentes participantes.

Com esses resultados será possível monitorar a evolução, ou não, da qualidade dos resultados

com a formação e o desempenho dos egressos do curso. Os indicadores acima que contemplam a

participação em congressos e projetos de pesquisa, devem permitir maior volume de interesse na

continuidade os estudos na pós-graduação, bem como contribuir, junto com outros fatores de ensino,

pesquisa e extensão, para melhoria das notas junto ao ENADE e Exame de Suficiência do Conselho

Federal de Contabilidade.

Em particular, este último indicador, contribui decisivamente para a inserção do aluno egresso no

mercado de trabalho, pois à ele confere o direito ao exercício legal da profissão de Contador e, aii

opcionalmente de Auditor Independente, Auditor Interno e Perito Contábil.
l:
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ANEXO l - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

Haverá Atividades Académicas com uso das Tecnologias da Informação e Comunicação
- TIC (semipresencial)? SIM

Denominação da atividade académica:
6CON074 - Contabilidade Introdutória

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 120 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

96h 24h
Ementa

Campo de atuação; conceito, objetivo e objeto da contabilidade; usuários da informação
contábil, o património: equação patrimonial; contas patrimoniais e contas de resultado; balanço
patrimonial; D.R.E.; plano de contas; escrituração de operações típicas, comerciais e de
serviços.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina
Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do eixo principal do curso (contabilidade
societária). Nesse sentido, espera-se que essa disciplina contribua na assimilação das técnicas
e terminologias contábeis, além de aspectos normativos. Contribui com o perfil do egresso
quanto a utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem contábil e elaboração de
relatórios que possam contribuir com o desempenho eficiente e eficaz dos mais diversos
usuários.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.
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Denominação da atividade académica:
6CON075 - Rotinas Trabalhistas Aplicadas à Contabilidade

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. D 2° Sem. Q Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09);
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina
Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina faz parte do eixo de formação profissional. Espera-se que contribua com a
formação generalista do contador na área trabalhista (especialmente cálculos
trabalhistas), especialmente no sentido de aplicar adequadamente as legislações
pertinentes a área de atuação do contador.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução
CPE   015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância
aprovados pela DEL. As atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de
Atividades Académicas e dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.
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Denominação da atividade académica:
6STA016- Estatística

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do
Chefe de

Departamen
to

Estatística
D sim D não D sim D não

Forma de Oferta: x Anual D 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h
Ementa

A Ciência estatística. Estatística descritiva. Probabilidade. Distribuições de probabilidades
discreta e contínua. Amostragem e Distribuições amostrais. Intervalo de confiança. Testes
de hipóteses paramétricos e não paramétricos.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
O curso optou pela formação generalista e, assim sendo, esta disciplina, de formação
básica, propiciará ao estudante compreender o uso do tratamento estatístico nas
investigações científicas e também nos modelos contábeis em que os mesmos são
aplicados.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução
CPE   015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância
aprovados pela UEL. As atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de
Atividades Académicas e dependerá da aprovação do Colegiado de Curso.
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Denominação da atividade académica:
6ADM077 - Administração

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Administração
D sim D não D sim D não

Forma de Oferta: x Anual D 1° Sem. G 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Fundamentos da administração. A empresa como um sistema. As funções administrativas:
planejamento, organização, direção e controle. Sub-sistemas empresariais. Estruturas
organizacionais. Departamentalização. Atribuições das unidades organizacionais. Técnicas de
representação gráfica.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
O curso optou pela formação generalista e, assim sendo, esta disciplina, de formação básica,
vai propiciar ao estudante uma visão geral dos processos administrativos e estruturas
organizacionais.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.
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Denominação da atividade académica:
6LET119 - Interpretação e produção de texto

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas
D sim D não D sim D não

Forma de Oferta: Anual D 1° Sem. x 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina contribuirá com o formando no processo da comunicação escrita, especialmente na
elaboração de pareceres e relatórios técnicos.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.
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Denominação da atividade académica:
6EC0100- Economia

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Economia
D sim D não D sim D não

Forma de Oferta: Anual x 1° Sem. D 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

Noções de Microeconomia. Noções de Macroeconomia aplicada a Economia Brasileira.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

O curso optou pela formação generalista e, assim sendo, esta disciplina, de formação básica,
permitirá que o estudante compreenda as questões económicas em âmbito nacional e
internacional e nos diferentes modelos de organização.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiado de Curso. (
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Denominação da atividade académica:
6PRI081 - Noções de Direito Empresarial

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Direito Privado
X sim D

não
X sim Q não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. D 2° Sem. Q Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):

[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Noções de direito empresarial, empresa, empresário, sociedade e estabelecimento. Títulos de
crédito. Contratos mercantis. Dissolução das sociedades. Falências e Recuperação Judicial.
Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

O curso optou por uma formação generalista e, assim sendo, esta disciplina, de formação básica,
permitirá a aplicação adequada da legislação dos negócios inerente às funções contábeis.
*'Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma à
distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.
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Denominação da atividade académica:
6CON076 - Ética Geral e do Profissional Contábil

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não [ [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Anual x 1° Sem. 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

18h 12h
Ementa

Conceitos de ética, moral e cidadania. Responsabilidade social e direitos humanos. Ética
profissional e empresarial. Código de Ética do Contador. Legislação da profissão contábil e as
entidades de classes associativas e de regulação.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
São competências e habilidade requeridas do contador exercer com ética e proficiência as
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica, revelando
domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais. Nesse sentido, a disciplina
contribui na formação ética do contador e também quanto a sua responsabilidade social e
direitos humanos, enquanto cidadão.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela U EL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.
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Denominação da atividade académica:
6MAT078 - Matemática Financeira

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Matemática
a sim D não D sim D não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h
Ementa

Operações com frações. Potenciação. Radiciação. Regras de três simples e composta.
Progressões aritmética geométrica. Funções e equações do 1° e 2° graus. Funções
exponenciais. Sistemas de equações lineares. Juros simples. Descontos simples. Juros
compostos. Descontos compostos. Empréstimos e séries de pagamentos. Regimes de
amortização (SAC - PRICE - SAGRE - Modelagem com juros simples).

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina faz parte do eixo de formação profissional e contribui na formação do contador
generalista quanto a exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações
financeira e também elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso G!
L

?, Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970-Internet http:/,'www.uel.br
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Denominação da atividade académica:
6CON077 - Metodologia da Pesquisa em Contabilidade

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: D Anual x1°Sem. 02° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

18h 12h

Ementa

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 e outras.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
O curso optou por formar um profissional generalista, mas não distante das áreas de atuação
da Universidade, como a pesquisa. Nesse sentido, esta disciplina contribui com a formação do
egresso na compreensão de questões científicas, capacidade crítico-analítica, incluindo
produção de relatórios contábeis adequadamente fundamentados.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso
L

?, Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
A - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



oUlMÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica:
6CON078 - Práticas de Organização Empresarial

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Q Anual Ql°Sem. x20 Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
No PPC existe um conjunto de unidades curriculares (disciplinas) que compõe o eixo das
práticas e rotinas de atuação do profissional da contabilidade e essas é uma delas. Esta
disciplina especificamente contribui com o perfil do egresso quanto a aplicar adequadamente a
legislação inerente às funções contábeis, no caso envolvendo questões contratuais.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso ?), Km 3 80-Caixa Postal 10.011 -CEP 86057-970-Internet http://www.uel.br
A- PARANA - BRASIL
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Denominação da atividade académica:
6CON079 - Contabilidade Empresaria]

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. 2^ Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 120 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

96h 24h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do eixo principal do curso (contabilidade
societária). Nesse sentido, espera-se que essa disciplina contribua na assimilação das técnicas
e terminologias contábeis, além de aspectos normativos. Contribui com o perfil do egresso
quanta a utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem contábil e elaboração de
relatórios que possam contribuir com o desempenho eficiente e eficaz dos mais diversos
usuários.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso 1, Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
•A - PARANA - BRASIL

Form. Código 11.764.Form«toA4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

'•?ïttt<?7

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica:
6CON080 - Contabilidade de Custos

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não [ [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. Q 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 120 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

96h 24h

Ementa

Natureza da contabilidade de custos e conceitos básicos. Formação dos custos industriais para
avaliação de estoques e apuração de resultados. Sistema de custeamento e sistemas de
acumulação de custos. Custos para controle. Custo padrão e análise das variações de custos.
Noções gerais do fluxograma contábil das operações típicas na indústria.

Forma de desenvolvimento da atívidade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do núcleo decisorial (contabilidade para
tomada de decisões). Contribui com o perfil do egresso quanto a utilizar adequadamente a
terminologia e a linguagem contábil na elaboração de relatórios gerenciais para apoio ao
processo decisorial nas organizações.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Gari
L

IfKm 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://\vww.uel.br
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Denominação da atividade académica:
6CON081 - Teoria da Contabilidade

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual D 1° Sem. Q 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

42h 18h

Ementa

Evolução histórica da contabilidade. Estrutura conceituai para relatório financeiro. Posição
patrimonial e financeira das Demonstrações Contábeis. Confiabilidade da mensuração e
probabilidade de futuros benefícios económicos. Definição e critérios de avaliação de Ativo.
Definição e critérios de avaliação de Passivo e de Património Líquido. Receitas, Despesas,
Perdas e Ganhos. Conceitos de capital e manutenção do capital.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

A formação generalista proposta no PPC não exclui a necessidade de ter sólida formação teórica
da Contabilidade enquanto ciência. Nesse sentido, a disciplina contribui com a formação do
egresso especialmente no uso adequado das terminologias e linguagens contábeis, como como
visão sistémica e interdisciplinar da atividade do contador.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Gai
L

|FKm 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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Denominação da atividade académica:
6STA017 - Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Estatística
D sim D não D sim D não

Forma de Oferta: D Anual x 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

Análise de Variância. Correlação e regressão linear simples e múltipla. Noções de análise
multivariada.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Na formação do contador generalista, conforme PPC, esta disciplina contribui na formação do
egresso, pois o contador deve exercer, suas responsabilidades com o expressivo domínio das
funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações
financeiras, patrimoniais e governamentais.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso
L
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Denominação da atividade académica:
6PUB081 - Direito e Legislação Tributária

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Direito Público
D sim D não a sim D não

Forma de Oferta: D Anual x 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória ü Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09);
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h
Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina faz parte do núcleo de formação geral na formação do contador generalista,
conforme PPC. Contribui de forma efetiva ao perfil do egresso considerando que o profissional
da contabilidade precisa aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis, no
caso tributos em geral.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso G;
L

380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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Denominação da atividade académica:
6PSI112 - Psicologia do Trabalho e das Organizações

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Psicologia Social e Institucional
D sim D não D sim D não

Forma de Oferta: D Anual x 1° Sem. D 2° Sem. Q Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

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.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina faz parte do núcleo de formação geral. O contador generalista, conforme PPC,
interage com pessoas. Nesse sentido, é imprescindível desenvolver, com motivação e através
de permanente articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga; 'Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet httpV/www.uel.br
'Ã - PARANÁ - BRASIL
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Denominação da atividade académica:
6CON082 - Introdução à Contabilidade Fiscal

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Q Anual 1° Sem. x 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa \_\ Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

Introdução à apuração de tributos, diretos e indiretos, e correspondentes ajustes fiscais.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Um dos perfis desejados de formação do contador generalista, conforme PPC, está a aplicação
adequada da legislação inerente às funções contábeis, no caso legislação fiscal e tributária.
Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma à
distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso G.
L
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Denominação da atividade académica:
6CON083 - Contabilidade de Organizações do Terceiro Setor

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ] não | [x]sim [ ] não

Forma de Oferta: Q Anual Q 1° Sem. x20 Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h
Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina faz parte do núcleo de formação profissional e busca contribuir com a formação
generalista do contador, nesse caso, na compreensão da linguagem contábil, legislação
pertinente e produção de relatórios para tipos específicos de organizações, no caso Terceiro
Setor.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga.:
L
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Denominação da atividade académica:
6CON084 - Laboratório de Práticas Contábeis l

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. Q 2° Sem. Q Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Desenvolvimento de trabalhos práticos na área contábil com utilização de sistemas e softwares
especializados. Escrituração contábil e fiscal em empresas comerciais.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
No PPC existe um conjunto de unidades curriculares (disciplinas) que compõe o eixo das
práticas e rotinas de atuação do profissional da contabilidade e essa é uma delas. Esta disciplina
especificamente contribui com o perfil do egresso quanto a 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, no caso softwares contábeis e
de gestão.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiado de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Cel; Ga 380
L
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Denominação da atividade académica:
6CON085 - Contabilidade Societária

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. D 2° Sem. Cl Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h
Ementa

Investimentos em Outras Sociedades (Coligadas e Controladas); Consolidação das
Demonstrações Contábeis; Combinação de negócios (Fusão, Incorporação e Cisão);
Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; Tributos sobre o Lucro.
Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do eixo principal do curso (contabilidade
societária). Nesse sentido, espera-se que essa disciplina contribua na assimilação das técnicas
e terminologias contábeis, além de aspectos normativos. Contribui com o perfil do egresso
quanto a utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem contábil e elaboração de
relatórios que possam contribuir com o desempenho eficiente e eficaz dos mais diversos
usuários.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Gi
L
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica:
6CON086 - Contabilidade Gerencial

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não [ [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. Q 2° Sem. C] Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09);
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h
Ementa

Estudo dos instrumentos contábeis voltados para o processo de tomada de decisão empresarial.
Análise de custos. Sistema de custeio por absorção e variável. Custos para formação de preços
de venda. Análise das relações custo, volume e lucro.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do núcleo decisorial (contabilidade para
tomada de decisões). Contribui com o perfil do egresso quanto a utilizar adequadamente a
terminologia e a linguagem contábil na elaboração de relatórios gerenciais para apoio ao
processo decisorial nas organizações.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso G;
L
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Denominação da atividade académica:
6CON087 - Estrutura das Demonstrações Contábeis

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. Q 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h
Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do eixo principal do curso (contabilidade
societária). Nesse sentido, espera-se que essa disciplina contribua na assimilação das técnicas
e terminologias contábeis, além de aspectos normativos. Contribui com o perfil do egresso
quanta a utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem contábil e elaboração de
relatórios que possam contribuir com o desempenho eficiente e eficaz dos mais diversos
usuários.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso G;
-^B..,,
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Denominação da atividade académica:
6CON088 - Contabilidade Governamental

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [xjsim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. Q 2° Sem. C] Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Administração Pública e Campo de Aplicação da Contabilidade Pública. Aspectos Gerais de
Planejamento e Orçamento Público. Classificação e execução orçamentaria. Sistemas e
subsistemas contábeis com técnicas e características de contabilização e elaboração das
demonstrações aplicadas ao setor público.
Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina faz parte do núcleo de formação profissional e busca contribuir com a formação
generalista do contador, nesse caso, na compreensão da linguagem contábil, legislação
pertinente e produção de relatórios para tipos específicos de organizações, no caso
organizações do primeiro setor (governos), incluindo implementação de controles e à prestação
de contas de sua gestão perante à sociedade.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiado de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Gi
L
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Denominação da atividade académica:
6CON089 - Contabilidade Fiscal

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. Q 2° Sem. Q Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Apuração de tributos, diretos e indiretos, e correspondentes ajustes fiscais.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Um dos perfis desejados de formação do contador generalista, conforme PPC, está a aplicação
adequada da legislação inerente às funções contábeis, no caso legislação fiscal e tributária.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Cainpus Universitário: Rodovia Celso Gaj
L

3 80-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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Denominação da atividade académica:
6CON090 - Contabilidade de Entidades Diversas

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. D 2° Sem. Q Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Aspectos contábeis aplicados a entidades de fins específicos, definidos no respectivo programa
da disciplina.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina faz parte do núcleo de formação profissional e busca contribuir com a formação
generalista do contador, nesse caso, na compreensão da linguagem contábil, legislação
pertinente e produção de relatórios para tipos específicos de organizações.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

/

Campus Universitário: Rodovia Celso Gai
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Denominação da atividade académica:
6CON091 - Laboratório de Práticas Contábeis II

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Q Anual x1°Sem. D2°Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

Desenvolvimento de trabalhos práticos na área contábil com utilização de sistemas e softwares
especializados. Escrituração contábil e fiscal em empresas industriais.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

No PPC existe um conjunto de unidades curriculares (disciplinas) que compõe o eixo das
práticas e rotinas de atuação do profissional da contabilidade e essas é uma delas. Esta
disciplina especificamente contribui com o perfil do egresso quanto a 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, no caso softwares
contábeis e de gestão.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Gai
L
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Denominação da atividade académica:
6CON092 - Metodologia da Pesquisa - Seminários em Contabilidade

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Anual x 1° Sem. F] 2° Sem. Q Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

18h 12h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
O curso optou por formar um profissional generalista, mas não distante das áreas de atuação
da Universidade, como a pesquisa. Nesse sentido, esta disciplina contribui com a formação do
egresso na compreensão de questões científicas, capacidade crítico-analítica, incluindo
produção de relatórios contábeis adequadamente fundamentado.
*i*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e

dependerá da aprovação do Colegiado de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga:
L
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Denominação da atividade académica:
6ADM078 - Empreendedorismo

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Administração
D sim D não D sim D não

Forma de Oferta: D Anual x 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

Empreendedorismo: definição, origem e evolução. O perfil do empreendedor, sua natureza e
características pessoais. Inovação: identificação de oportunidades; conceitos e processos de
desenvolvimento da criatividade; Tecnologia aplicada aos negócios.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

O contador é também um empreendedor. Nesse sentido, a disciplina busca contribuir com a
formação geral do contador, não apenas em temas técnicos. Além disso, também procurará
orientar seus clientes a serem empreendedores.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Cel; Ga
L A
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Denominação da atividade académica:
6CON093 - Tópicos Especiais

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Q Anual Q 1° Sem. x2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

18h 12h

Ementa

Tópicos especiais e emergentes não necessariamente na área contábil. Estudos
interdisciplinares e transversais relacionados às peculiaridades regionais e culturais. Temas
relacionados à educação das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena;
Sustentabilidade e educação ambiental.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Os conteúdos a serem desenvolvidos nesta disciplina buscam atender demandas de legislações
específicas. Contribui com a formação do profissional na medida em que o contador também
precisa estar atento a questões das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e
indígena; Sustentabilidade e educação ambiental.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiado de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Cel;
L
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Denominação da atividade académica:
6CON094 - Noções de Atuária para Contadores

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: D Anual Ql° Sem. x20 Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

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.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Na formação do contador generalista, conforme PPC, esta disciplina contribui na formação do
egresso, pois o contador deve exercer, suas responsabilidades com o expressivo domínio das
funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações
financeiras, patrimoniais e governamentais.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga1
L
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Denominação da atividade académica:
6TCC420 - Trabalho de Conclusão de Curso I (CON)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ] não | [x]sim [ ] não

Forma de Oferta: Q Anual Ql°Sem. x2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[ ] sim [X] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

60h

Ementa

Elaboração de projeto de pesquisa sobre tema específico da ciência contábil.

Forma de desenvolvimento da atividade: TCC

Contribuição ao perfil do egresso

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC tem como produto final (no módulo subsequente TCC
II) um texto monográfico de investigação científica. Assim, considerando a formação generalista
do contador, depreende-se que esse profissional precisa compreender as questões científicas,
especialmente por se tratar de uma Universidade, que tem como objetivo não só o ensino, mas
a pesquisa e a extensão, ou seja, desenvolvimento do senso crítico e reflexivo.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
semipresencial, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Não se aplica. A disciplina possui regulamento próprio e com orientação.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga:

t
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Denominação da atividade académica:
6CON095 - Análise das Demonstrações Contábeis

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. Q 2° Sem. Q Bloco
Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09);
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h
Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do núcleo decisorial (contabilidade para
tomada de decisões). Contribui com o perfil do egresso quanto a utilizar adequadamente a
terminologia e a linguagem contábil na elaboração de relatórios gerenciais para apoio ao
processo decisorial nas organizações.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia CeL 380so

L
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Denominação da atividade académica:
6CON096 - Auditoria

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não ] [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 120 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

96h 24h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Disciplina do eixo de formação profissional, mas do núcleo principal do curso que é a
contabilidade societária. Contribui na formação do profissional, conforme perfil definido no PPC,
quanto a elaborar pareceres e relatórios que contribuam para atender aos usuários de uma
forma geral e também quanto à pareceres sobre os processos de controle e à prestação de
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de
decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiado de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Cel: 380Gaso

L
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Denominação da atividade académica:
6CON097 - Controladoria

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 120 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

96h 24h

Ementa

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. Orçamento e Modelos de avaliação de
desempenho empresarial. Sistema de Informação (gestão de arquivos de dados).

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do núcleo decisorial (contabilidade para
tomada de decisões). Contribui com o perfil do egresso quanto a utilizar adequadamente a
terminologia e a linguagem contábil na elaboração de relatórios gerenciais para apoio ao
processo decisorial nas organizações.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga3
L
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Denominação da atividade académica:
6CON098 - Controladoria Governamental

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. Q 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Aspectos gerais e funções da Controladoria na Gestão Pública. O processo de planejamento e
controle dos recursos públicos. Metodologia de monitoramento, avaliação e controle em
licitações, convénios, projetos, programas e ações públicas. Análise e interpretação das
Demonstrações aplicadas ao setor público e demais demonstrações diante das normas
vigentes. Gustos dos Serviços Públicos.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina faz parte do núcleo de formação profissional e busca contribuir com a formação
generalista do contador, nesse caso, na compreensão da linguagem contábil, legislação
pertinente e produção de relatórios para tipos específicos de organizações, no caso
organizações do primeiro setor (governos), incluindo implementação de controles e à prestação
de contas de sua gestão perante à sociedade.
*"Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e

dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Gal
L

380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
- PARANÁ - BRASIL

Fe Código 11.764-FomiatoA4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO

<=*e-:.tt.^7

DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica:
6CON099 - Gestão Tributária

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa [_] Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 60 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

48h 12h

Ementa

Gestão de tributos, estudo dos efeitos das normas tributárias nas empresas.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Um dos perfis desejados de formação do contador generalista, conforme PPC, está a aplicação
adequada da legislação inerente às funções contábeis, no caso legislação fiscal e tributária.
Além disso, esta disciplina também contribui para a formação do egresso no campo decisorial,
quanto a elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz
de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga' 'Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
%- PARANÁ - BRASIL
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Denominação da atividade académica:
6CON100 - Perfcia Contábil

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Anual x 1° Sem. 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):

[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

AED

24h 6h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

De acordo com as diretrizes curriculares, o contador precisa ter pleno domínio das
responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções
de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas. Nesse sentido, a disciplina
contribui ao perfil do egresso na medida em que discute o exercício profissional em perícia
contábil.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e

dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Gai
L
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Denominação da atividade académica:
6CON101 - Tópicos Avançados em Contabilidade

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: Q Anual dl° Sem. x2° Sem. Q Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Optativa Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

Temas emergentes, contemporâneos e avançados na área da contabilidade societária. Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC) e Pronunciamentos do Comité de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) não alcançadas por outras unidades curriculares em função da sua atualidade.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina é de formação profissional e faz parte do eixo principal do curso (contabilidade
societária). Nesse sentido, espera-se que essa disciplina contribua na assimilação das técnicas
e terminologias contábeis, além de aspectos normativos. Contribui com o perfil do egresso
quanta a utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem contábil e elaboração de
relatórios que possam contribuir com o desempenho eficiente e eficaz dos mais diversos
usuários.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE  
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), com base em plataformas de ensino a distância aprovados pela UEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e

dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso Ga!
L
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Denominação da atividade académica:

6EC0101 - Finanças Empresariais

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Economia
Q sim D não D sim D não

Forma de Oferta: D Anual D1°Sem. x2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[X] sim [ ] não

Carga Horária da Atividade: 30 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

24h 6h

Ementa

Administração financeira; Mercados financeiros; Risco e retomo de ativos e avaliação de
carteiras; Alavancagem; Planejamento financeiro.

Forma de desenvolvimento da atividade: Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina faz parte do eixo de formação profissional e contribui na formação do contador
generalista quanto a exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações
financeira e também elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

As Atividades Académicas a Distância (AAD) serão desenvolvidos conforme Resolução CPE N0
015/2011 e demais resoluções institucionais, com o emprego de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC), corn base em plataformas de ensino a distância aprovados pela DEL. As
atividades desenvolvidas em EAD deverão constar no Plano de Atividades Académicas e
dependerá da aprovação do Colegiada de Curso.

Campus Universitário: Rodovia Celso G,
L
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Denominação da atividade académica:
6EST447 - Estágio Supervisionado em Contabilidade

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual Q 1° Sem. D 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa Q Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[ ] sim [X] não

Carga Horária da Atividade: 240 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

240h

Ementa

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.

Forma de desenvolvimento da atividade: Estágio

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina faz parte do conjunto de unidades curriculares de integração entre os aspectos
teóricos e práticos da contabilidade. Contribui decisivamente na formação do contador, pois é a
operacionalização de forma integrada de todos os conceitos adquiridos até então ao longo do
curso. No PPC, em consonância com as diretrizes curriculares, 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.
*'Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Não se aplica. A disciplina possui regulamento próprio e com orientação.
^
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Denominação da atividade académica:
6TCC421 - Trabalho de Conclusão de Curso II (CON)

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Ciências Contábeis
[x]sim [ ]não | [x]sim [ ]não

Forma de Oferta: x Anual 1° Sem. 2° Sem. Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória Q Optativa [_] Especial
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n.° 03/09):
[ ] sim [X] não

Carga Horária da Atividade: 150 horas
Teórica Prática

Teórico/

Prática

EAD

150h

Ementa

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

Forma de desenvolvimento da atividade: TCC

Contribuição ao perfil do egresso

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC tem como produto final um texto monográfico de
investigação científica. Assim, considerando a formação generalista do contador, depreende-se
que esse profissional precisa compreender as questões científicas, especialmente por se tratar
de uma Universidade, que tem como objetivo não só o ensino, mas a pesquisa e a extensão, ou
seja, desenvolvimento do senso crítico e reflexivo.

*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos na forma
semipresencial, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Não se aplica. A disciplina possui regulamento próprio e com orientação.
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