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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-

se na cidade de São João del-Rei, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, na 

região de Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela 

Portaria MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, 

então no status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior 

Presidente Tancredo de Almeida Neves. 

No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo 

(ingresso da primeira turma em 2001) e, logo após, Geografia e Direito (nessa ordem, com 

início respectivamente no 1º e 2º semestres de 2002). Mais tarde, migrou para o endereço 

onde funciona o campus atual, na Av. José Caetano Carvalho, nº 2.199, Bairro Centro, na 

mesma cidade. Desde o início, a Instituição visava a implantar cursos de formação superior 

que atendessem às necessidades locais e regionais, dada a vocação da cidade como um 

importante polo turístico nacional – decorrente de sua fundação há mais de 300 anos sob a 

égide da cultura barroca colonial – e também na transição de sua economia de um grande 

centro de produção têxtil para uma crescente demanda na área universitária, manifestada 

especialmente pelo fechamento de várias fábricas de produtos de tecelagem e pela criação 

de uma Fundação de Ensino Superior – atual Universidade Federal de São João del-Rei – 

que atraía e continua atraindo, até os dias hoje, uma parcela considerável de jovens de 

várias partes do estado e do país, criando alto impacto na economia são-joanense. Essa 

vocação acadêmica da cidade foi incrementada com a posterior criação do IF – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.   

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades 

de pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – 

Coordenação de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e 

funcionalidade às atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a 
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FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a 

FUNADESP – Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, 

que se mantêm até os dias atuais na concessão de bolsas para desenvolvimento de 

projetos coordenados por professores mestres e doutores e envolvendo alunos de 

iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais 

de várias áreas. 

 Com o crescimento e amadurecimento acadêmicos, a Instituição investiu na criação 

de novos setores, avançando em políticas e ações relacionadas ao atendimento ao 

discente, à internacionalização, à empregabilidade, à inovação e ao empreendedorismo, 

paralelamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, integra o grupo 

Afya Educacional, com sede em Nova Lima (MG), que nasceu em 2019 congregando o 

UNIPTAN e outras dezenas de instituições de ensino superior presentes em todas as 5 

regiões do país, consolidando os mais de 20 anos de história desta Unidade e de várias 

outras. Com capital na bolsa norte-americana Nasdaq, o grupo Afya nasceu da fusão da 

NRE Educacional (maior grupo de faculdades de Medicina no Brasil) e da Medcel (marca 

de cursos digitais preparatórios para provas de residência médica).  

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em 

esforço conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-

administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 
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e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 

(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 

extensão. O Curso de Ciências Contábeis se insere nesse contexto, uma vez que as suas 

particularidades estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante 

componente dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde 

que integram o todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Ciências Contábeis, tanto o 

PDI quanto Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do 

egresso do UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado 

quanto no que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os 

nossos cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em 

constante mudança nos dias atuais. 

 Aquele(a) que é formado(a) em Ciências Contábeis é o profissional responsável 

pela organização financeira de uma empresa. Ele controla receitas, despesas e lucros da 

organização. É sua responsabilidade registrar todas as atividades financeiras, escrever 

relatórios e elaborar o balanço patrimonial. Basicamente, toda a movimentação de ativos e 

passivos de uma organização deve ser de conhecimento do contador, para que assim 

exista um controle seguro do dinheiro que entra e sai da empresa. 

Dentre as principais atividades deste profissional, podemos destacar as áreas de 

tributação, recursos humanos, gerência financeira, perícias judiciais e contábeis, além de 

auditoria e ensino. As possibilidades de trabalho para o contador são amplas. Isso porque 

esse profissional pode exercer suas funções em empresas de diversos portes e diferentes 

segmentos da economia.  

Apesar de não existir um piso salarial mínimo para profissionais de Ciências 

Contábeis no país, o salário médio de um contador é de R$ 4.631, segundo dados da 

Catho. Os menores e os maiores salários para esse profissional são de R$ 3.250 e R$ 

7.713, respectivamente.  

Considerando essas informações, o UNIPTAN propõe para uma formação básica 

adequada na área de Ciências Contábeis, o curso com duração de 04 (quatro) anos, 

equivalentes a 800 dias letivos, com regime de matrícula seriado semestral. A carga 

horária total do curso será de 3.024 horas de efetivo trabalho escolar, nestas incluídas 

aulas teóricas e práticas, inclusive o estágio supervisionado e atividades complementares. 
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1.2 Objetivos do curso 

 

 Os objetivos do Curso de Ciências Contábeis foram estabelecidos de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e em observância a toda a documentação que normatiza 

a educação superior no Brasil. Além disso, eles foram elaborados tendo em vista o perfil 

profissional do egresso para o qual o projeto foi elaborado, o contexto local de inserção do 

curso em questão, além do atendimento às necessidades regionais mais amplas, de forma 

que o egresso esteja apto a atuar não só na cidade de São João del-Rei e região, mas 

também em quaisquer outras, adaptando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação. 

 Os conhecimentos e as práticas atuais, emergentes de modernas investigações na 

área do curso, foram também levados em consideração pelo Núcleo Docente Estruturante 

ao estabelecer as diretrizes do curso, revestindo os objetivos do mesmo de novas práticas 

que emergem no seu campo do conhecimento. 

 Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos do Curso de Ciências Contábeis: 

 Proporcionar a compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, política, 

econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional, e nos diversos 

modelos de entidades;  

 Oferecer uma formação profissional qualificada para o mercado de trabalho, e que 

desperte interesse no aprimoramento técnico constante na área contábil e 

desenvolvimento social; 

 Possibilitar uma formação de consciência, capacidade crítica e solidez conceitual 

que permita absorver as transformações/mudanças ocorridas nas atividades e 

atribuições que envolvem o bacharel em Ciências Contábeis;  

 Estimular a aquisição de conhecimentos básicos, teóricos e práticos que permitam 

exercer a profissão contábil com competência;  

 Proporcionar a correta utilização das terminologias e linguagem da Ciências 

Contábeis, bem como a aplicação adequada das legislações inerentes às funções 

contábeis;  

 Estimular a capacidade empreendedora dos graduandos em Ciências Contábeis, 

bem como a visão sistêmica e interdisciplinar que envolve a profissão contábil, no 

intuito de que os egressos possam implantar e organizar atividades de conhecimento 

da área;  
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 Fortalecer e suprir a lacuna existente na formação contábil em nível local, regional e 

nacional. 

 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-

se na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, numa 

cidade que possui atualmente 90.082 habitantes (Fonte: IBGE, 2019), distante 180 

quilômetros da capital do estado (Belo Horizonte), num local que possui fácil acesso a 

outros grandes centros, como Juiz de Fora (MG), Lavras (MG), São Paulo (SP) e Rio de 

Janeiro (RJ). Essas características conferem à cidade e à região algumas particularidades 

que influenciam diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da 

Instituição. Apesar de se tratar de uma IES que se localiza no interior do estado, com 

ampla disponibilidade de recursos de transporte, logística, informação e comunicação, 

abriga alunos com amplo acesso ao conhecimento, seja através do estudo presencial, seja 

através dos recursos proporcionados pelo ensino a distância através de várias instituições. 

 O mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das necessidades locais, 

exigindo dos cursos superiores uma organização didático-pedagógica que atenda também 

a essa demanda ampliada. Tendo isso em vista, o Núcleo Docente Estruturante, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, vislumbra um perfil de 

egresso cuja formação articula os conteúdos trabalhados no curso com as características 

do contexto apresentado. 

 O egresso do Curso de Ciências Contábeis compartilha suas características com os 

acadêmicos de outras instituições de ensino, haja vista que a cidade de São João del-Rei 

firma-se, cada vez mais, como uma cidade universitária, pela presença também da 

Universidade Federal de São João del-Rei e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sudeste de Minas Gerais, que, em conjunto com o UNIPTAN, conferem um 

novo perfil à cidade e região, substituindo antigas formas de economia e base de 

sustentação financeira das famílias em seu entorno. 

De acordo com a missão do UNIPTAN que é Desenvolver e disseminar 

competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem profissionais capazes 
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de transformar o Brasil a partir de suas regiões. O curso de Ciências Contábeis pretende 

que o egresso possa: 

I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em 

âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; 

II - apresentar 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; 

III - revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

Além disso, os egressos do Curso de Ciências Contábeis deverão possuir as 

seguintes competências e habilidades: 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais; 

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz 

de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

V - 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; 

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 

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

patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 

administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de 

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

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

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

VII - 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; 

VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 

através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais. 
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O curso de Ciências Contábeis busca assim oferecer aos discentes uma formação 

acadêmica de qualidade, gerando egressos com alto nível de profissionalismo, senso 

crítico e formação ética. Profissionais prontos para fazer a diferença, atuando de forma 

competente junto à sociedade nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

Neste sentido é que o profissional de contabilidade egresso do UNIPTAN, em 

consonância com o que estabelece o Projeto Pedagógico Institucional, deverá ser um 

indivíduo não somente preparado para o exercício de uma profissão, pois a formação 

universitária exige hoje o compromisso com a produção de novos conhecimentos e o 

desenvolvimento da capacidade de adaptar-se às mudanças. 

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- CAGED, a 

contabilidade esteve entre as seis profissões de nível superior que mais contrataram em 

2018 no Brasil, com quase 17 mil vagas abertas e preenchidas no mercado de trabalho. 

Além disso, o levantamento também aponta a carreira como a quarta mais bem 

remunerada no País. Os dados foram colhidos das empresas instaladas nas 27 capitais e 

regiões metropolitanas do País. 

No âmbito acadêmico, a graduação em Ciências Contábeis é uma das mais 

populares do Brasil. Segundo o Censo da Educação Superior, realizado pelo Ministério da 

Educação em 2017, a profissão ocupa o 4º lugar entre os 10 maiores cursos de graduação 

em número de matrículas. 

Com base nessas informações, a demanda por profissionais de contabilidade se faz 

presente também na região de inserção do UNIPTAN. Devido à expansão das atividades 

econômicas e sociais da região e o avanço tecnológico, o profissional contábil representa 

atualmente parte importante e crucial da estrutura das organizações, sejam elas micro, 

pequenas e médias empresas até as grandes corporações. 

Em outra pesquisa, esta realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC 

sobre o Perfil do Contabilista Brasileiro (CFC 2013), apontam-se dados significativos 

acerca de vários aspectos (socioeconômico, profissional, cultural e político-classista) e 

suas percepções sobre a profissão e a Contabilidade. Dentre as informações, destaca-se a 

demanda de profissionais pelo mercado. Cerca de 50,6% dos profissionais pesquisados 

revelaram um aumentou na oferta de emprego para profissionais da Contabilidade nos 

últimos 2 anos. 

A grande inserção dos profissionais no mercado de trabalho, associado às boas 

condições de trabalho e remuneração, condizem com a satisfação com a profissão 

apontada pelos entrevistados. Os índices de satisfação totalizam 90,9% nas duas classes 
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de profissionais (Técnicos e Contadores), sendo que o número de “plenamente satisfeitos” 

é maior na categoria de Contadores. 

Outro dado da pesquisa realizada pelo CFC aponta o envelhecimento dos 

contadores no estado de Minas Gerais (Gráfico 1), o que justifica a necessidade da 

formação de novos profissionais para o mercado, os respondentes têm, em média 40 anos 

de idade. 

 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Ciências Contábeis contempla as modernas 

exigências tanto da legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do 

próprio mercado de trabalho relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

* flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e de 

atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários 

extraclasse; 

* interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que professores e 

conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas que exigem a 

confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo do curso; 

* acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos tecnológicos para todos os 

discentes; 
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* compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Ciências Contábeis, desde os 

momentos iniciais de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e 

atuais, vêm sendo privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do 

alunado, tais como: 

 Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além 

disso, preferencial – para os cursos de bacharelado, reforçada pela constante oferta 

de cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a toda 

a comunidade interna e externa à IES. 

 Oferta de conteúdos online como forma de familiarização com a modalidade de 

ensino a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema 

semipresencial. 

 Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 

mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

 O Curso de Ciências Contábeis, em conformidade com as premissas apresentadas 

acima, apresenta, em sua organização curricular, um conjunto de atividades de ensino-

aprendizagem que, no seu contexto, ao trabalhar os conteúdos conceituais e práticos 

do curso, buscam evidenciar a formação de um profissional de Contabilidade com as 

habilidades e competências definidas no perfil do egresso. A postura ética e o respeito ao 

ambiente empresarial devem conduzir todo o processo de ensino-aprendizagem, buscando 

uma formação teórica e prática consubstanciada numa visão crítica dos fenômenos 

empresariais e das razões da viabilidade econômica, financeira e patrimonial. Isto se 

observa na postura dos docentes ao evidenciar os aspectos políticos, econômicos, sociais, 
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ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade. 

  A apresentação de trabalhos, individuais e coletivos, os seminários, as atividades 

práticas, as visitas técnicas, a pesquisa e a extensão, entre outras atividades, colaboram 

para o debate, a análise, a reflexão, enfim, para a construção do profissional crítico e 

reflexivo. 

 O Estágio Supervisionado, além de permitir a verificação dos conteúdos conceituais 

trabalhados, permite também a observação dos conhecimentos práticos e da maneira 

como o futuro profissional se comporta na solução de problemas no setor contábil.  

 No Trabalho de Conclusão de Curso deve-se observar a capacidade de organização 

do conhecimento, de fundamentação científica, de visão crítica e social capaz de propor 

soluções, sempre dentro do princípio básico das normas contábeis, a fim de contribuir para 

o desenvolvimento econômico-financeiro, preservando o empreendimento. 

 Com isso, considerando que o profissional de contabilidade, no desempenho de 

suas funções, tem necessidade de fundamentar-se em conceitos, valores e teorias que lhe 

permitam o balizamento adequado de seu comportamento, será indispensável à sua 

formação um conjunto de conhecimentos inseridos numa composição curricular que inclua, 

conforme a Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004: 

I - disciplinas de formação básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 

Matemática e Estatística; 

II - disciplinas de formação profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-governamentais, de 

auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor 

público e privado; 

III - disciplinas Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, Atividades 

Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório 

de Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 

Ao longo do curso, permeando todo o currículo, serão abordados tópicos 

emergentes, através de atividades complementares, como seminários, palestras, projetos 

de extensão, dentre outras formas de enriquecimento do currículo.  

A organização curricular proposta, ao atender as diretrizes curriculares do curso, 

conduz/orienta a construção do conhecimento, garantindo a formação de profissional com 
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as habilidades e competências definidas no perfil do egresso do profissional contábil e 

fundamentada na Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, e 

complementada pela Proposta Curricular para os Cursos de Ciências Contábeis do 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Sendo assim, tem-se: 

I. Conteúdo de Formação Básica: 

Psicologia Organizacional 

Matemática 

Teoria Geral da Administração 

Teoria Geral do Direito 

Matemática Financeira 

Direito Empresarial 

Ética Profissional em Contabilidade 

Metodologia Científica 

Tecnologia e Gestão do Conhecimento 

Direito Tributário 

Direito Trabalhista e Seguridade Social 

Métodos Quantitativos 

Economia 

Língua Portuguesa 

Estatística 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 

Marketing Pessoal e Profissional 

Direitos Humanos e Diversidade 

 

II. Conteúdo de Formação Profissional: 

Contabilidade Básica 

Contabilidade de Custos 

Teoria da Contabilidade 

Análise de custos 

Contabilidade Societária 

Auditório Contábil  

Controladoria 

Orçamento aplicado ao Setor Público 
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Contabilidade aplicada ao setor público 

Contabilidade Tributário 

Planejamento Tributário 

Gestão Financeira e Orçamentária 

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 

Análise das Demonstrações Contábeis 

Mercado Financeiro e de Capitais 

Gestão de Sistemas de Informação 

Contabilidade Intermediária I 

Contabilidade Intermediária II 

Contabilidade de Agronegócio e Socioambiental 

Contabilidade Gerencial 

Contabilidade Avançada 

Tópicos Emergentes de Contabilidade 

Perícia, avaliação e arbitragem 

 

III. Conteúdo de Formação Teórico-Prática: 

Estágio Curricular Supervisionado I 

Estágio Curricular Supervisionado II 

Estágio Curricular Supervisionado III 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Atividades Complementares 

Projeto Integrador I 

Projeto Integrador II 

Projeto Integrador III 

Projeto Integrador IV 

Projeto Integrador V 

Laboratório Contábil I 

Laboratório Contábil II 

Disciplina Eletiva I 

Disciplina Eletiva II 
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1.4.1 Matriz curricular 

 

Modalidade: Presencial 

Grau: Bacharelado 

Curso: Ciências Contábeis 

Turno: Noturno 

Carga Horária: 3.024 h 

Vigência: 2019/1 

Total de vagas: 120 vagas anuais 

 



 

1º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

1 Contabilidade Básica PR IA 66,6    66,6 4  

2 Teoria Geral do Direito PR IE 33,3    33,3 2  

3 Psicologia Organizacional  PR IE 66,6    66,6 4  

4 Matemática PR IE 66,6    66,6 4  

5 Teoria Geral da Administração PR IE 33,3  33,30  66,6 4  

6 Língua Portuguesa ON IE   33,30  33,3 2  

Total    266,40   -   66,60   -   333,00   20   
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2º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

7 Contabilidade Intermediária I PR IA 66,6    66,60 4  

8 Direito Empresarial PR IE 66,6    66,60 4  

9 Ética Profissional em Contabilidade  PR IA 33,3    33,30 2  

10 Matemática Financeira PR IE 66,6    66,60 4  

11 Metodologia Científica ON IE   66,60  66,60 4  

12 Projeto Integrador I PR IE 16,6  16,7    33,30 2  

Total    249,70   16,70   66,60   -   333,00   20   
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3º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

13 Contabilidade Intermediária II PR IA 66,6    66,60 4  

14 Contabilidade de Custos PR IA 66,6    66,60 4  

15 Direito Tributário PR IE 33,3  33,30  66,60 4  

16 Teoria da Contabilidade PR IA 66,6    66,60 4  

17 Tecnologia e Gestão do Conhecimento ON IE   33,30  33,30 2  

18 Estatística PR IE 33,3    33,30 2  

Total    266,40   -   66,60   -   333,00   20   
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4º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

19 Economia ON IE   66,60  66,60 4  

20 Contabilidade Tributária PR IA 66,6    66,60 4  

21 Análise de Custos PR IA 66,6    66,60 4  

22 Métodos Quantitativos  PR IE 33,3    33,30 2  

23 Contabilidade Societária PR IA 33,3    33,30 2  

24 Direito Trabalhista e Seguridade Social PR IE 33,3    33,30 2  

25 Projeto Integrador II PR IE 16,6  16,7    33,30 2  

Total    249,70 16,70 66,60 0,00 333,00 20  
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5º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

26 Planejamento Tributário PR IA 66,6    66,60 4  

27 Contabilidade Avançada PR IA 66,6    66,60 4  

28 Gestão Financeira e Orçamentária PR IE 33,3  33,30  66,60 4  

29 Orçamento Aplicado ao Setor Público PR IA 33,3    33,30 2  

30 Educação Ambiental e Sustentabilidade ON IE   33,30  33,30 2  

31 Contabilidade de Agronegócio e Socioambiental PR IA 66,6    66,60 4  

32 Estágio Curricular Supervisionado I ES IA    75,00 75,00 5  

Total   266,40 0,00 66,60 75,00 408,00 25  
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6º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

33 Análise das Demonstrações Contábeis PR IA 33,3  33,30  66,60 4  

34 Contabilidade Aplicada ao Setor Público PR IA 66,6    66,60 4  

35 Análise de Projetos e Orçamento Empresarial PR IE 66,6    66,60 4  

36 Marketing Pessoal e Profissional ON IE   66,60  66,60 4  

37 Disciplina Eletiva I PR IE 33,3    33,30 2  

38 Projeto Integrador III PR IE 16,6 16,70   33,30 2  

39 Estágio Curricular Supervisionado II ES IA    75,00 75,00 5  

Total    216,40   16,70   99,90   75,00   408,00  25  
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7º Período 

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

40 Auditoria Contábil PR IA 66,6    66,60 4  

41 Mercado Financeiro e de Capitais PR IE 33,3    33,30 2  

42 Laboratório Contábil I PR IA  33,30   33,30 2  

43 Contabilidade Gerencial PR IA 66,6    66,60 4  

44 Disciplina Eletiva II PR IE 33,3    33,30 2  

45 Direitos Humanos e Diversidade ON IE   33,30  33,30 2  

46 Trabalho de Conclusão de Curso I PR IE 33,3    33,30 2  

47 Projeto Integrador IV PR IE 16,6 16,70   33,30 2  

48 Estágio Curricular Supervisionado III ES IA    90,00 90,00 6  

Total    233,10   50,00   33,30   90,00   423,00  26  
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8º Período          

Ordem Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por)  Teórica   Prática   on-line   Estágio   Total  

49 Controladoria PR IA 33,3  33,30  66,60 4  

50 Tópicos Emergentes de Contabilidade PR IA 33,3    33,30 2  

51 Gestão de Sistemas de Informação ON IE   66,60  66,60 4  

52 Perícia, Avaliação e Arbitragem PR IA 66,6    66,60 4  

53 Laboratório Contábil II PR IA  33,30   33,30 2  

54 Trabalho de Conclusão de Curso II PR IA  33,3     33,30 2  

55 Projeto Integrador V PR IE  16,6  16,70   33,30 2  

Total    183,10   50,00   99,90    333,00  20  
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  INTERNO  Carga Horária  
Total Crédito 

 Período on-line PI  Teórica   Prática   Estágio   Outros   AC  

 Primeiro  66,60    266,40       333,00  20 

 Segundo  66,60   33,30   233,10       333,00  20 

 Terceiro  66,60    266,40       333,00  20 

 Quarto  66,60   33,30   233,10       333,00  20 

 Quinto  66,60    266,40    75,00     408,00  25 

 Sexto  99,90   33,30   199,80    75,00     408,00  25 

 Sétimo  33,30   33,30   233,10   33,30   90,00     423,00  26 

 Oitavo  99,90   33,30   166,50   33,30     120,00   453,00  20 

 Total Geral  566,10   166,50   1.864,80   66,60   240,00    120,00   3.024,00   176,00  

 Percentual da carga horária total 18,72% 5,51% 61,67% 2,75% 7,94%  3,97% 100%  

           

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  

Atividades Teóricas 1.947,80 

on line 566,10 

Atividades Práticas 150,10 

Estágio Supervisionado 240,00 

Atividades Complementares 120,00 
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DISCIPLINAS ELETIVAS          

Cód Disciplina TIPO 
INSTI 

TUCIO 

NAIS 

 Carga Horária  

Crédito 

Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

 

 Teórica   Prática   Híbrida   Total   

1 

Libras (Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 

2005) PR  33,3    33,3  2   

2 Auditoria Pública PR  33,3    33,3  2   

3 Comunicação e Técnicas de Comunicação PR  33,3    33,3  2   

4 Cenário Contábil Internacional PR  33,3    33,3  2   

5 Governança corporativa PR  33,3    33,3  2   

6 Gestão de Qualidade PR  33,3    33,3  2   

7 Contabilidade de Atividades Diversas PR  33,3    33,3  2   

8 Conteúdos Integrados PR  33,3    33,3  2   

9 Logistica Integrada PR  33,3    33,3  2   

10 Inglês Instrumental PR  33,3    33,3  2   

11 Gestão de Pessoas PR  33,3    33,3  2   
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1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

 

1º Período 

Disciplina: Contabilidade Básica 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Conceito, história, objeto, fins, mercado de trabalho, usuários da informação. Patrimônio: 

conceito, elementos, aspectos qualitativos, quantitativos, situação líquida e variações 

patrimoniais. Campo de aplicação da Contabilidade: entidades econômico-administrativas. 

Origens e Aplicações de Recursos. Técnicas Contábeis. Atos e Fatos administrativos. 

Regime de Caixa e Regime de Competência. Plano de Contas: finalidade, grupos de 

contas e estrutura. Contas Patrimoniais e Contas de Resultado. Escrituração: Método das 

Partidas Dobradas, lançamentos contábeis, Livro diário e Livro razão. Balancete de 

Verificação, Apuração do Resultado e Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado: 

finalidade e estrutura 

Bibliografia Básica: 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 11ed. São Paulo. Atlas, 2015.  E-book (minha 

biblioteca). 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de Contabilidade Básica - Contabilidade Introdutória e 

Intermediária. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 2017 reimp. 

Bibliografia Complementar: 

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade básica: finalmente você vai aprender contabilidade de 

teoria e questão comentadas conforme a lei nº 11.941/09 (antiga MP nº 449/08). 7 ed. Rio 

de Janeiro: Ferreira, 2009.  

IUDÍCIBUS, Sérgio de ; MARION, José Carlos; FARIA, Ana Cristina. Introdução à teoria da 

contabilidade: para graduação. Ana Cristina de Faria. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. E-

book (minha biblioteca). 

MARION, José Carlos. Curso de Contabilidade para não contadores: para as áreas de 

administração, economia, direito, engenharia. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009; 

SILVA, César Augusto Tibúrcio;  NIYAMA, Jorge Katsumi. Teoria da Contabilidade.  3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2013. E-book (minha biblioteca). 

QUINTANA, Alexandre Costa. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas. 2014 
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Disciplina: Teoria Geral do Direito 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Direito e fato social. Direito, religião, moral. Introdução à epistemologia jurídica: o 

conhecimento científico e o direito. Empirismo, racionalismo e pensamento dialético no 

direito. Jusnaturalismo, positivismo jurídico, teorias críticas, neopositivismo, 

neoconstitucionalismo. Teoria da norma jurídica. Teoria do ordenamento jurídico. 

Dogmática e Zetética. Direito objetivo e direito subjetivo. Fontes do direito. Princípios gerais 

do direito. Estrutura lógica das normas. Teoria da norma fundamental. Tridimensionalismo 

jurídico. Tendências contemporâneas do direito. Direitos Humanos e formação para a 

cidadania. 

Bibliografia Básica: 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 350 p. ISBN 978-85-224-7565-0  

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 422 

p. ISBN 978-85-309-5201-4  

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte 

geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 552 p. ISBN 978-85-02-21798-0  

Bibliografia Complementar 

GUSMÃO, Paulo Dourado de.49ª. ed. Rio de Janeiro: forense. 2018. 403 p. ISBN: 978-85-

309-7975-1 

[Minha Biblioteca]. Disponível em:   

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481385/cfi/2!/4/4@0.00:0.00  

SOARES, Ricaro Maurício Freire. Elementos de Teoria Geral do Direito. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 2017. 544 p. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216955/pageid/0 

TARTUCE, Flávio Direito civil v. 1: lei de introdução e parte geral / Flávio Tartuce. – 14. ed. 

rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-85-309-7816-7 [Minha 

Biblioteca]. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530979768/cfi/6/12!/4/8/2@0:0 

MORAES, Alexandre. Constituição Federal Comentada; [organização Equipe Forense]. – 1. 

ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN 978-85-309-8241- 6 [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530978150/cfi/6/10!/4/8/2@0:84.5 
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RODRIGUES Jr., Otavio Luiz Direito civil contemporâneo : estatuto epistemológico, 

constituição e direitos fundamentais / Otavio Luiz Rodrigues Jr. – 1. ed. – Rio de Janeiro : 

Forense Universitária, 2019. 23 cm. Inclui bibliografia e índice “Tese de Livre-Docência 

apresentada ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo” ISBN 978-85-309-8298-0 [Minha Biblioteca]. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530982997/cfi/6/10!/4/8@0:0 

 

Disciplina: Psicologia Organizacional 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Psicologia das Organizações. Comportamento humano nas organizações. Comportamento 

na Sociedade. Motivação. Relações com o mundo – as pessoas, às instituições e a 

sociedade; Teorias e tendências do mundo do trabalho: Trabalho, subjetividade e saúde 

pública. Poder, controle, participação e liderança nas organizações; Motivação, satisfação, 

e envolvimento no trabalho; comunicação nas organizações; desafios, problemas e 

perspectivas; grupos nas organizações: clima, mudanças e cultura organizacional; 

problemas contemporâneos da vida nas organizações 

Bibliografia Básica: 

BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

FIGUEIREDO, Luis Cláudio M.; SANTI, Pedro Luiz Ribeiro. Psicologia: uma nova 

introdução, uma nova visão histórica da psicologia como ciência. São Paulo: Educ, 2014. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Person Prentice Hall, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira. Psicologia aplicada à administração: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088269/cfi/0. Acesso em: 14 fev. 

2018 

BORGES, Lívia de Oliveira (org.); MOURÃO, Luciana (org.). O trabalho e as organizações: 

atuações a partir da psicologia. São Paulo: Artmed, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852753/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 13 fev. 2018 

CAMPOS, Daniel Corrêa de. Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional 

e recursos humanos. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633471/cfi/6/4!/4/2/4@0:0. 

Acesso em 15 fev. 2018. 
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FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. São 

Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522492619/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 9 fev. 2018. 

ZANELLI, José Carlos (org.); BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo (org.); BASTOS, Antônio 

Virgílio Bittencourt (org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. São Paulo: Artmed, 

2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710852/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 15 fev. 2018. 

 

Disciplina: Matemática 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa: 

Razão e Proporção: grandezas; regra de três; porcentagem; regra de sociedade e outras 

aplicações. Funções afim e quadrática: Funções Custo, Receita e Lucro e ponto de 

equilíbrio. Funções exponencial e logarítmicas: Aplicação em funções financeiras. Gráficos. 

Derivadas: taxa de variação, Máximos e Mínimos pontos críticos e extremos locais; 

Funções Marginais.  

Bibliografia Básica: 

FLEMING, D. M. & GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções Limite Derivação Integração. 

São Paulo/ Santa Catarina. Editora Pearson/ Editora UFSC, 2007. 

LEITE, A.  Aplicações da matemática: Administração, Economia e Ciências Contábeis. São 

Paulo: Cengage learning, 2009. 

MUROLO, A.; BONETTO G. Matemática Aplicada à Administração, Economia e 

Contabilidade. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

BONETTO, A.C.M. Matemática Aplicada a Administração, Economia e Contabilidade - 2ª 

edição revista e ampliada. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113392/>. Acesso em: 04 dez. 

2018. 

GOLDSTEIN, Larry J. Matemática aplicada: economia, administração e contabilidade. 12 

Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700970/>. Acesso em: 04 dez. 

2018. 

GUIDORIZZI, Hamilton L. Matemática para administração.  Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2778-4/> 

Acesso em: 04 dez. 2018. 
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LAPA, Nilton. Matemática Aplicada. 1ª Edição.  São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502157118/>. Acesso em: 04 dez. 

2018. 

TAN, Soo T.Dietmar. Matemática Aplicada à Administração e Economia. São Paulo: 

Cengage Learning,  2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116485/ . Acesso em: 04 dez. 

2018. 

 

Disciplina: Teoria Geral da Administração 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa: 

Antecedentes históricos da administração. História do pensamento administrativo: 

Abordagem clássica; Administração Científica; Teoria Administrativa–Fayol; Teoria 

Burocrática; Teorias Humanísticas da Administração; Escola das Relações Humanas, 

Escola Comportamentalista, Teoria Estruturalista. Escola da qualidade. Modelo japonês.  

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração.  8.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana a 

revolução digital. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. Teoria geral da administração.  2.ed. 

Rio de Janeiro: Elservier, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a teoria geral da administração. 9ª Ed. Barueri: 

Manole,2014. E-BOOK. Disponível em:   

< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520440469/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 08 fev 2020 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Fundamentos da administração: introdução á teoria 

geral e os processos da administração. 3ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.E-book.  

Disponível em : 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2751-

7/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]! >Acesso em 07 fev 2020. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução a Administração. 8ª ed..   São Paulo: Atlas, 

2011. E-book. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522475872/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 07 fev 2020. 
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RIBEIRO, Antonio  Lima.  Teorias da Administração. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. E-

book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63539-

5/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

 Acesso em: 08 fev 2020 

WILLIAMS, Chuck. ADM: Princípios de Administração. 9ª ed.  São Paulo: Cengage, 2017. 

E-book. Disponível em:   

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126958/cfi/0!/4/2@100:0.00 > 

Acesso  em : 06 fev 2018 

Disciplina: Língua Portuguesa  

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua dimensão - relações 

internas e externas – intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade; coerência e 

coesão. Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e elipses; classes de palavras – 

pronomes demonstrativos e relativos; conjunções e suas especificidades semânticas e de 

uso: adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais e consecutivas. Tipologia 

Textual: descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Produção de texto 

dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Análise de 

enunciados de questões dissertativas: verbos de comando. Gêneros textuais: artigos 

científicos, gráficos e infográficos, tabelas. Variação linguística.  

Bibliografia Básica: 

CEGALLA, Domingos Paschal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a nova 

ortografia da língua  

portuguesa. 48ª ed. São Paulo: Nacional, 2008.  

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. São Paulo: Ática, 

2003.  

VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Antonio Carvalho; ALMEIDA, Valeria Silva Rosa. Português básico: gramática, 

redação, texto. 5ª ed. Editora Atlas, 2003. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466009/pageid/0>. Acesso em: 15 

fev. 2018.  

AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3ª ed. 

Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972/pageid/0>. Acesso em:  

15 fev. 2018.  
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BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8ª ed. 

Editora Método, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/ 2@0:0>. Acesso em: 15 fev. 2018.  

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Como escrever textos: gêneros e 

sequências textuais. Editora Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

html01]!/4/ 2/2@0:0.00>. Acesso em: 15 fev. 2018.  

SILVA, Alexsandro; Pessoa, Ana Cláudia; Lima, Ana. Ensino de gramática: reflexões 

sobre a língua portuguesa na escola. Autêntica, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172414/pageid/0>. Acesso em: 15 

fev. 2018. 

2º Período 

 

Disciplina: Contabilidade Intermediária I 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Estudo da Estrutura Conceitual da Contabilidade. Plano de Contas. Lançamentos 

Contábeis: compra e venda de mercadorias. Controle dos Estoques e Apuração do Custo. 

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do 

Exercício e Notas Explicativas 

Bibliografia Básica: 

IUDICIBUS, S.; MARTINS, E.; KANITZ, S. C.; RAMOS, A. T.; CASTILHO, E.; BENATTI, L.; 

WEBER FILHO, E.; DOMINGUES JÚNIOR, R. Contabilidade Introdutória: Atualizado de 

Acordo com as Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, A. IUDÍCIBUS, S. Manual de Contabilidade 

Societária: Aplicável a todas as sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, J. C. Contabilidade Básica. 8 Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

GUERRA, L. A nova contabilidade: convergência ao padrão internacional. 2. ed. São Paulo: 

atlas, 2015. E-Book [Minha Biblioteca]  

MARION, J. C. Contabilidade empresarial. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015. E-Book [Minha 

Biblioteca]  

MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, A.; IUDÍCIBUS, S. Manual de Contabilidade 

Societária: Aplicável a todas as sociedades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  E-Book [Minha 

Biblioteca]  

RIBEIRO, O. M. Contabilidade Geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  E-Book [Minha 

Biblioteca]  
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SZUSTER, N.; CARDOSO, R. L.; SZUSTER, F. R.; SZUSTER, F. R; SZUSTER, F. R.  

Contabilidade geral: Introdução à Contabilidade Societária. 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2013.  

E-Book [Minha Biblioteca]  

 

Disciplina: Direito Empresarial 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Analisa da evolução do Direito Empresarial e de seus institutos básicos, focalizando a 

empresa e os empresários. Analisa as empresas que giram sob os diversos tipos de 

sociedade e a empresa de responsabilidade limitada (EIRELI), no que se refere a suas 

características, funcionamento, obrigações, responsabilidades, relacionamentos, formas de 

constituição, metamorfoses e dissolução. Analisa ainda a escrituração e os registros 

públicos pertinentes aos seus interesses segundo disposições legais, bem como o 

estabelecimento comercial, aspectos fundamentais da propriedade intelectual e industrial, a 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica, os prepostos. 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 23. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 548 p. ISBN 978-85-02-10307-8.                                                                                                                                                                               

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4.ed. São Paulo: Método, 2014. 

1522 p. ISBN 978-85-309-5143-6.                                                                                                                                                                                                         

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, 

microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. 31. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. 494 p. ISBN 978-85-309-2559-8.  

Bibliografia Complementar: 

CAVALLI, Cássio, AYOUB, Luiz Roberto. A Construção Jurisprudencial da Recuperação 

Judicial de Empresas, 3ª edição.. [Minha Biblioteca]. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530976309/cfi/6/2!/4/2/2@0:34.2     

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e atuação empresarial, 11ª 

edição. Editora Gen - Atlas [Minha Biblioteca] 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597019223/cfi/6/2!/4/2@0:0            

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: direito Societário, 11ª edição. Editora 

Gen - Atlas [Minha 

Biblioteca]https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597019063/cfi/6/2!/4/2/2@

0:0.101                              

MAMEDE, Gladston.Títulos de Créditos - Direito Empresarial Brasileiro, 10ª edição. Editora 

Gen - Atlas [Minha Biblioteca].  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597020267/cfi/6/2!/4/2/2@0:1.82                                                                                     
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TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado, 6ª edição. Forense. [Minha 

Biblioteca]https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216948/cfi/0!/4/4@0.00

:68.5 

 

Disciplina: Ética Profissional em Contabilidade 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

A ética. A moral. A ética profissional. Ética no universo empresarial e financeiro. Ética e a 

comunicação empresarial. As relações entre lucro e ética. Ética e o profissional da 

contabilidade. A ética profissional como princípio de valorização profissional. Diferença 

entre código, estatuto, lei, normas, princípios, regimentos, resoluções. Código de ética 

profissional do contador. Responsabilidade social do contabilista ou da empresa de 

contabilidade. Deveres e proibições do contador. Infrações disciplinares aplicadas ao 

contador. Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. 

Bibliografia Básica: 

ASHLEY, Patrícia A. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Saraiva, 

2002.  

LLISBOA, Lázaro Plácido. Ética Geral e Profissional em Contabilidade / Fundação Instituto 

de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras (FIPECAFI). Direção Geral: Eliseu Martins. 

2. Ed. 11. Reimpr.. São Paulo: Atlas, 2010. 

Conselho Federal de Contabilidade. Aprova o Código de Ética Profissional do Contador – 

CEPC. Resolução n 803, de 10 de outubro de 1996. 

Bibliografia Complementar: 

RACHELS, James; RACHELS, Stuart. Os elementos da filosofia moral. Trad. Delamar José 

Volpato Dutra. 7 ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552331/cfi/0!/4/4@0.00:56.8> 

Acesso em: 09 julho, 2019. 

TAILLE, Yves de la. Moral e Ética: dimensões intelectuais e afetivas. São Paulo: Artmed, 

2006. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536306285/cfi/4!/4/4@0.00:58.7> 

Acesso em: 09 julho, 2019.  

CARDELLA, Aroldo Paranhos; CREMASCO, José Antônio. Ética profissional simplificado. 

São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502170919/cfi/3!/4/4@0.00:59.9 > 

Acesso em: 09 julho, 2019.  

BARSANO, Paulo Roberto. Ética Profissional. São Paulo: Érica/Saraiva, 20014. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-365-1541-0/cfi/2> Acesso 

em: 09 julho, 2019.  
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SANTOS, Fernando de Almeida. Ética empresarial: política de responsabilidade social em 

5 dimensões. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494576/cfi/3!/4/4@0.00:59.8> 

Acesso em: 09 julho, 2019.  

 

Disciplina: Matemática Financeira 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa: 

Sistema de capitalização simples: juros e desconto simples. Sistema de capitalização 

composta: juros, desconto composto, taxas proporcionais e equivalentes. Séries de 

pagamentos. Sistemas de amortização. Análise de investimentos: Taxa Interna de Retorno, 

Payback Descontado e Valor Presente Líquido. Inflação: Taxa Real e Taxa Aparente, 

Inflação Acumulada. 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 9ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. b 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010.   

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. 

3ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Jarbas Thaunahy de. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631286/pageid/0> Acesso em: 

25 jun. 2019. 

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira: Edição Universitária. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013139/pageid/0> Acesso em: 

25 jun. 2019. 

BRANCO, Anísio Costa C. Matemática financeira aplicada: Método Algébrico, HP-12C e 

Microsoft Excel®. 4ªED. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122721/pageid/0 > Acesso em: 25 

jun. 2019. 

HAZZAN, Samuel; POMPEO José Nicolau. Matemática financeira, 7ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502618176/pageid/0> Acesso em: 25 

jun. 2019. 

GONSALVES, Renaldo Antônio. Matemática Financeira: Guia para Investidores no 

Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522497157/pageid/0> Acesso em: 25 

jun. 2019. 

 

Disciplina: Metodologia Científica 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa: 

Fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica relativos às pesquisas 

acadêmicas:  

conhecimento científico, método científico e pesquisa científica. Trabalhos Científicos: 

resumo, resenha,  

fichamento, projeto, artigo científico, monografia e seminário. Normas de formatação de 

trabalhos  

científicos de acordo com os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Plágio na pesquisa.  

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João 

del-Rei: IPTAN, 2016.  

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 

2007.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/  

2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018.  

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0>. 

Acesso em:  

07 fev. 2018.  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 8ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2017.  
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Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!/4  

/2/4@0:0.00>. Acesso em: 07 fev. 2018.  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/  

2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018.SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. 

Metodologia científica, 2ª ed. Cengage Learning Editores,  

2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0>. Acesso  

em: 07 fev. 2018. 

 

Disciplina: Projeto Integrador I 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do 1º e 2º semestre do curso. Desenvolver 

habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, 

pensamento crítico, pensamento criativo, metodologia de projetos visando ao 

desenvolvimento das competências adquiridas, através de aplicação em projetos 

ambientais de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 

Bibliografia Complementar: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 
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3º Período 

 

Disciplina: Contabilidade Intermediária II 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Estudo das operações com mercadorias e os tributos incidentes: compras, vendas, 

devoluções, abatimentos e descontos. Operações Financeiras: Aplicações, empréstimos, 

financiamentos e desconto de duplicatas.  Amortização, depreciação e exaustão. 

Elaboração das demonstrações contábeis: Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

Demonstração do Valor Adicionado e  Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Intermediária: participações societárias, 

fluxos de caixa e valor adicionado. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, A. IUDÍCIBUS, S. Manual de Contabilidade 

Societária: Aplicável a todas as sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA. M. C. Contabilidade Intermediária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. E-book (minha 

biblioteca). 

ALMEIDA. M. C. Curso de Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 

2014. E-book (minha biblioteca).                                                                                                                                                                                                        

HOSS, O.; CASAGRANDE, L. F.; VESCO, D. G. D.; METZNER, C. M. Contabilidade 

Intermediária. São Paulo: Atlas, 2013. E-book (minha biblioteca).  

GELBCKE, E. R.; SANTOS, A.; IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E. Manual de Contabilidade 

Societária: Aplicável a todas as sociedades. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018. E-book (minha 

biblioteca). 

SCHMIDT, P.; SANTOS, J. L.; GOMES, J. M. M. Contabilidade Intermediária: atualizado 

pela lei nº 11.941/09 e pelas normas do CPC. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book (minha 

biblioteca). 
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Disciplina: Contabilidade de Custos 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa: 

Introdução à Contabilidade de Custos. Integração da contabilidade de custos e 

contabilidade financeira. Terminologia contábil. Princípios contábeis aplicados a custos. 

Classificação e nomenclaturas de custos. Esquema Básico de contabilidade de custos I 

(Custeio por absorção). Materiais Diretos. Métodos de avaliação de estoque.  

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

DUTRA, Rene Gomes. Custos: Uma Abordagem Prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade de Custos. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014181/cfi/6/10!/4/12/2@0:93.9

>. Acesso em: 01 fev. 2018                                                                                                                                                                     

LEONE, George S. G.; LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de contabilidade de custos. 4. 

Ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponivel em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522488704/cfi/3!/4/4@0.00:55.2>. 

Acesso em: 01 fev. 2018.                                                                                                                                                                   

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de custos : teoria, prática, Integração com 

Sistemas de Informações (ERP). São Paulo : Cengage Learning, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113835/cfi/3!/4/4@0.00:45.9>. 

Acesso em: 01 fev. 2018.                                                                                                                                                                        

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos fácil. 8.ed. ampl. e atual. São Paulo : 

Saraiva, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202092/cfi/4!/4/4@0.00:5.90>. 

Acesso em: 01 fev. 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade de custos. 11. ed., rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2013. Disponivel em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502194571/cfi/4!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 01 fev. 2018. 

Disciplina: Direito Tributário 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

 Direito tributário: conceito e objeto. Sistema tributário nacional. Princípios constitucionais 

tributários. Tributos e suas espécies. Normas gerais do direito tributário. Contencioso 

Administrativo tributário. Legislação tributária. Tributos federais, estaduais e municipais. 

Repartição das receitas tributárias. Processo fiscal administrativo. 
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Bibliografia Básica: 

AMARO, L. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006.  

MACHADO, H. de B. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2004. SABBAG, E. 

Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva. 2017 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2006. CHIMENTI, R. C. Direito 

Tributário. São Paulo: Saraiva, 2002. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502218703  

DOWER, N.G.B. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: Saraiva, 2006. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547215033 

CARVALHO, P.B. Curso de Direito Tributário. São Paulo : Saraiva Educação, 

2018https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530972639; FARIA, R.V. 

Tributação da Economia digital. São Paulo : Saraiva Educação, 2018 

ttps://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553604500 

CASSONE, V. Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2008, 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011272;. ABRAHAM, M. CURSO 

DE DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. Rio de Janeiro: Gen, 2018, 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530977689.  

REZENDE, José, A., Pereira, Alberto, C., Alencar, de, R. C. Contabilidade tributária: 

entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das empresas.São 

Paulo: Atlas,2010. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480173/ 

 

Disciplina: Teoria da Contabilidade 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Evolução da Contabilidade: Escola Italiana e Norte Americana; Ensino da Contabilidade no 

Brasil; Perspectivas da profissão. Definição de Contabilidade; Campo de atuação e 

aplicação da Contabilidade; Usuários e finalidade da informação contábil; Estrutura 

Conceitual básica da contabilidade: Características Qualitativas, Patrimônio, Patrimônio 

Líquido, Ativo, Passivo; Relatórios Contábeis 

Bibliografia Básica: 

CPC 00 (R2). Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. 2011. Disponível em: < 

http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/573_CPC00(R2).pdf>. Acesso em 05/02/20 

IUDICIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos; FARIA, Ana Cristina de. Introdução a teoria 

da contabilidade: para o nível de graduação. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 271 p. ISBN 

978-85-224-5361-0.  

SÁ, Antônio Lopes de. Teoria da contabilidade. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 448 p. ISBN 

978-85-224-5846-2. 
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Bibliografia Complementar: 

IUDICIBUS, Sérgio de et al. Teoria da Contabilidade. Teoria da contabilidade. 10 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 257 p. ISBN 978-85-224-6053-3. 

NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Teoria da Contabilidade. 3.ed.. 

São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480593>. Acesso em: 05/02/20 

SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo; MACHADO, Nilson Perinazzo. Fundamentos 

da teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 2005. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471256>. Acesso em: 05/02/20,  

Shyam. Teoria da contabilidade e do controle. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491933>. Acesso em: 05/02/20 

 

Disciplina: Tecnologia e Gestão do Conhecimento 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Conceitos da TIC: dados x informação x conhecimento. Hardware x Software. 

Processamento e armazenamento na nuvem: conceitos,serviços baseados na web. 

Ferramentas colaborativas (editor de texto, planilha de cálculo, software de apresentação). 

Gestão do conhecimento: conceitos, espiral do conhecimento, facilitação gráfica, 

ferramentas de gestão do conhecimento.  

 

Bibliografia Básica: 

CARUSO, Carlos A. A.; STEFFEN, Flavio D. Segurança em informática e de 

informações. 4ª ed. São Paulo: Senac, 2013.  

MEIRELES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com microcomputadores. 

São Paulo: Pearson, 2004.  

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2005.  

 

Bibliografia Complementar: 

DRUMMOND, Rivadávia Correa. Gestão do conhecimento em organizações: proposta 

de mapeamento coneitual integrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502117211/pageid/19>. Acesso em: 

01 fev. 2019.  

FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536519326/pageid/5>. 

Acesso em: 01 fev. 2019.  
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MARÇULA, Marcelo; FILHO, Pio Benini. Informática: conceitos e aplicações. 4ª ed. São 

Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536505343/pageid/0>. Acesso em:  

01 fev. 2019.  

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de 

informação: e a gestão do conhecimento. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114672/pageid/0>. 

Acesso em: 01 fev. 2019.  

SANTOS, Aldemar Araújo. Informática na empresa. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499175/pageid/8>. 

Acesso em: 01 fev. 2019. 

 

Disciplina: Estatística 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Contextualização da estatística e sua aplicação na contabilidade, em pesquisas cientificas, 

e interpretação dos resultados. Introdução à estatística. Conceitos básicos e fases do 

método estatístico. Estatística Descritiva. Variáveis quantitativas e qualitativas. 

Organização e apresentação de dados: construção e análise de tabelas de frequências e 

gráficos. Medidas de posição e medidas de dispersão. Coleta e armazenamento de dados: 

regras e tipos de amostragem. Interpretação dos resultados. 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Gilberto A.; FONSECA, Jairo Simon da. Estatística Geral e aplicada. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2006.  

MOORE, David S.; NOTZ, William I.; FLIGNER, Michael A. A Estatística Básica e sua 

Prática. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  

SILVA, Ermes M. da; SILVA, Elio, M. da; GONÇALVES, Valter; MUROLO, Afrânio C. 

Estatística para os cursos de: Economia, Administração e Ciências Contábeis. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica, 8ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502208001/pageid/0> Acesso em: 10 

fev. 2018. 

COSTA, Giovani G de O. Curso de Estatística Inferencial e Probabilidades: Teoria e 

Prática. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490202/pageid/0> Acesso em: 10 

fev. 2018. 
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DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística Aplicada - Série Essencial, 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502126817/pageid/0> Acesso em: 12 

fev. 2018. 

FREUND, John E. Estatística Aplicada: economia, administração e contabilidade, 11ª ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800636/pageid/0> Acesso em: 11 

fev. 2018. 

MARTINS, Gilberto Andrade, DONAIRE, Denis. Princípios de estatística, 4ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465743/pageid/0> Acesso em: 12 

fev. 2018. 

 

4º Período 

 

Disciplina: Economia 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Geral à Ciência Econômica. Lei de Oferta e Demanda. Elasticidades. Estruturas de 

mercado. Teoria de Custos. Introdução à economia monetária. Considerações sobre 

inflação. Política Econômica: monetária, fiscal e cambial. Noções de Desemprego. 

Comércio internacional.  

 

Bibliografia Básica: 

GARCIA, Manuel Enriquez; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Fundamentos 

de economia. 3ª ed.  

São Paulo: Saraiva, 2010.  

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Manual de 

economia. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

Bibliografia Complementar: 

ALBERGONI, L. Introdução à economia: aplicações no cotidiano. São Paulo: Atlas, 2015. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499526/pageid/0>. 

Acesso em: 01 fev. 2019.  

APPLEYARD, A.J.; FIELD, Jr.; STEVEN, L.C. Economia internacional 6ª ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308641/pageid/0>. Acesso em:  
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01 fev. 2019.  

NOGAMI, O.; PASSOS, C.R.M. Princípios de economia. 7ª ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124930/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019.  

PINHO, D.B.; VASCONCELLOS, M.A.S.; TONETO, R. Introdução à economia. São Paulo: 

Saraiva, 2011.  

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502146075/pageid/0>. 

Acesso em: 01 fev. 2019.  

VASCONCELLOS, M.A.S.; TONETO, R.; SAKURAIS, N. Economia Fácil. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502634473/pageid/0>. Acesso em:  

01 fev. 2019. 

 

Disciplina: Contabilidade Tributária 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Aspectos fiscais e contábeis do IRPJ, CSLL, ICMS, IPI, ICMS ST, INSS e FGTS. Regimes 

de tributação: Lucro Real Presumido e Arbitrado. Simples Nacional. Apuração, cálculo e 

contabilização do PIS/PASEP e COFINS nos Regimes Cumulativo e Não-cumulativo. 

Apuração, cálculo e contabilização do ISS.  

Bibliografia Básica: 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código tributário nacional comentado. 8. ed. rev. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento tributário na prática: gestão tributária 

aplicada. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125982/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: Acesso em: 03 ago. 2020. 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade tributária. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502204621/cfi/0> 

Acesso em: 03 ago. 2020. 

OLIVEIRA, Luís Martins de et al. Manual de contabilidade tributária: textos e testes com 

respostas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597002003/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 03 ago. 2020. 

PADOVEZE, Clóvis Luiz; BERTASSI, André Luiz; NAZARETH, Luiz Gustavo Camarano; 

CILLO, André Roberto; CILLO, Geraldo. Contabilidade e gestão tributária: teoria, prática e 

ensino. 1. ed. São Paulo: Cengage, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220607/pageid/0> Acesso em: 03 

ago. 2020. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho de. 

Contabilidade tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os 

resultados das empresas. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480173/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 03 ago. 2020. 

 

Disciplina: Análise de Custos 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Mão de obra direta. Esquema Básico de Contabilidade II (Departamentalização). Custeio 

baseado em Atividades (ABC). Custeio Variável. Análise de Custo/Volume/Lucro. Produção 

por ordem e produção contínua. 

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

DUTRA, Rene Gomes. Custos: Uma Abordagem Prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade de Custos. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597014181/cfi/6/10!/4/12/2@0:93.9

>. Acesso em: 01 fev. 2018                                                                                                                                                                      

LEONE, George S. G.; LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de contabilidade de custos. 4. 

Ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponivel em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522488704/cfi/3!/4/4@0.00:55.2>. 

Acesso em: 01 fev. 2018.                                                                                                                                                                    

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de custos : teoria, prática, Integração com 

Sistemas de Informações (ERP). São Paulo : Cengage Learning, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113835/cfi/3!/4/4@0.00:45.9>. 

Acesso em: 01 fev. 2018.                                                                                                                                                                         
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RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos fácil. 8.ed. ampl. e atual. São Paulo : 

Saraiva, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202092/cfi/4!/4/4@0.00:5.90>. 

Acesso em: 01 fev. 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade de custos. 11. ed., rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2013. Disponivel em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502194571/cfi/4!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 01 fev. 2018. 

 

Disciplina: Métodos Quantitativos 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Estatística básica e inferencial. Utilização de métodos quantitativos na geração e 

interpretação de informações. Relação entre duas variáveis: grau de relacionamento e 

ajuste matemático. Distribuições de probabilidade: Binomial, Poisson e Normal. Inferência 

estatística e a tomada de decisão. Números e índices, índice de preço ao consumidor e 

deflação. 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Gilberto A.; FONSECA, Jairo Simon da. Estatística Geral e aplicada. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2006.  

MOORE, David S.; NOTZ, William I.; FLIGNER, Michael A. A Estatística Básica e sua 

Prática. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  

SILVA, Ermes M. da; SILVA, Elio, M. da; GONÇALVES, Valter; MUROLO, Afrânio C. 

Estatística para os cursos de: Economia, Administração e Ciências Contábeis. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica, 8ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502208001/pageid/0> Acesso em: 10 

fev. 2018 

COSTA, Giovani G de O. Curso de Estatística Inferencial e Probabilidades: Teoria e 

Prática. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490202/pageid/0> Acesso em: 10 

fev. 2018 

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística Aplicada - Série Essencial, 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502126817/pageid/0> Acesso em: 12 

fev. 2018 
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FREUND, John E. Estatística Aplicada: economia, administração e contabilidade, 11ª ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800636/pageid/0> Acesso em: 11 

fev. 2018 

MARTINS, Gilberto Andrade, DONAIRE, Denis. Princípios de estatística, 4ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2012.  

Disponível em:  < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465743/pageid/0> Acesso em: 12 

fev. 2018 

 

Disciplina: Contabilidade Societária 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa: 

Papel da Contabilidade Societária. Estrutura de Capital da Empresas, Ativo circulante e 

ativo não circulante. Redução ao Valor Recuperável dos Ativos (Impairment), Ajuste a valor 

presente, Valor Justo. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 

Arrendamento Mercantil: operacional e financeiro. Ativo intangível: pesquisa e 

desenvolvimento. Ativo imobilizado: custo de aquisição, depreciação e vida útil. Dividendos 

obrigatórios, Juros sobre o Capital Próprio. Demonstração do Resultado Abrangente. 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, A. IUDÍCIBUS, S. Manual de Contabilidade 

Societária: Aplicável a todas as sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez et al. Contabilidade Avançada. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

SANTOS, Jose Luiz dos. Contabilidade Avançada. 3. ed. São Paulo. Atlas, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

GUERRA, L. A nova contabilidade: convergência ao padrão internacional. 2. ed. São Paulo: 

atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496761> Acesso em: 09 jul. 

2020. 

LEMES, S.; CAMPOS, L. C.; ALVES, R. D. S.; ALMEIDA, N. S. Casos para ensino em 

contabilidade societária. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522492367 > Acesso em: 09 jul. 

2020. 

MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, A.; IUDÍCIBUS, S. Manual de Contabilidade 

Societária: Aplicável a todas as sociedades. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016161> Acesso em: 09 jul. 

2020. 
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PEREZ JUNIOR, J. H.; OLIVEIRA, L. M. Contabilidade Avançada: textos e testes com as 

respostas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522487639> Acesso em: 09 jul. 

2020.  

SANTOS, J. L.; SCHMIDT, P. Contabilidade Societária. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522492633> Acesso 

em: 09 jul. 2020. 

 

Disciplina: Direito Trabalhista e Seguridade Social 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

O Empregado. O Empregador. Contrato de Trabalho. Normas Especiais de tutela do 

trabalho. Remuneração e Salário. Alteração, Suspensão, Interrupção e Cessação do 

Contrato de Trabalho. Jornada de Trabalho, Intervalos, Repouso Semanal Remunerado. 

Aviso Prévio. Indenização. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

Férias.Segurança e Medicina do Trabalho. Fiscalização do Trabalho.  Acordos e 

Convenções Coletivas, Decadência e Prescrição no Direito Trabalho. Aspectos 

fundamentais da Seguridade Social:  Órgãos, custeio, benefícios e serviços, direitos e 

deveres previdenciários. 

Bibliografia Básica: 

CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Pratíca Jurídica Trabalhista. 10ª Ed. São 

Paulo. Atlas, 2015.  

DELGADO, Maurício Godinho. A Reforma Trabalhista no Brasil. São Paulo. LTR, 2017. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de Direito do Trabalho. 3 ed. São Paulo. 

JusPodium, 2020. 

Bibliografia Complementar: 

BALERA, Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário: atualizada com a 

reforma da previdência. São Paulo: Quarter, 2004.  

CRUZ, Alexsandro C. Legislação previdenciária. Rio de Janeiro: Ideia Judiciária, 2001.  

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social: custeio da seguridade social; 

benefícios; acidente do trabalho; assistência social; saúde. São Paulo: Atlas, 2006.  

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação Social: direito do trabalho. 13ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2012 
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Disciplina: Projeto Integrador II 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do do 1º ao 4º período do curso. Desenvolver 

habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, 

pensamento crítico, pensamento criativo, metodologia de projetos visando ao 

desenvolvimento das competências adquiridas, através de aplicação em projetos 

ambientais de pesquisa. 

 

Bibliografia Básica: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 

 

Bibliografia Complementar: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 

 

5º Período 

 

Disciplina: Planejamento Tributário 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Planejamento tributário e sistema tributário brasileiro. Limites e regulação do planejamento 

tributário. Casos de planejamento na tributação sobre a renda, patrimônio, consumo, 

tributação internacional e mercado financeiro. Comparativo entre os principais regimes 

tributários: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. 

Bibliografia Básica: 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código tributário nacional comentado. 8. ed. rev. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento tributário na prática: gestão tributária 

aplicada. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011876/cfi/6/2!/4/2/4@0:0.0994

> Acesso em: Acesso em: 02 fev. 2020. 
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OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade tributária. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502204621/cfi/0> 

Acesso em: 02 fev. 2020. 

OLIVEIRA, Luís Martins de et al. Manual de contabilidade tributária: textos e testes com 

respostas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597002003/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 02 fev. 2020. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho de. 

Contabilidade tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os 

resultados das empresas. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480173/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 02 fev. 2020. 

RIBEIRO, Osni Moura; PINTO, Mauro Aparecido. Introdução à contabilidade tributária. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220607/pageid/0> Acesso em: 02 

fev. 2020. 

 

Disciplina: Contabilidade Avançada 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Estudo do sistema contábil das grandes organizações e conglomerados. Conceitos - 

coligada e controlada - e técnicas de contabilização de operações entre companhias em 

relação à investimentos, Métodos de avaliação de investimentos: método de equivalência 

patrimonial, método de custo e método do valor justo. Lucro não realizado. Consolidação 

das demonstrações contábeis. Operações com derivativos, hedge e outros instrumentos 

financeiros. Reestruturação Societária:   transformação, incorporação, fusão, cisão, 

dissolução, liquidação de sociedades e consolidação de demonstrações. 

Bibliografia Básica: 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade avançada: textos e 

testes com as respostas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade avançada. São Paulo: Saraiva, 2012. 

VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada e análise das 

demonstrações financeiras. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade avançada: textos, exemplos e exercícios 

resolvidos, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477692 /pageid/0> Acesso em: 05 

mar 2019. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade avançada em IFRS e CPC. São 
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Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490011/pageid/0>. Acesso em: 05 

mar 2019. 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José dos; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade 

avançada: aspectos societários e tributários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca. com.br/books/9788522496693/pageid/0> Acesso em: 05 

mar 2019. 

RIOS, Ricardo Pereira; MARION, José Carlos. Contabilidade avançada. de acordo com 

as normas brasileiras de contabilidade (NBC) e normas internacionais de contabilidade 

(IFRS)São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012446/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body 001]!/4/2/4@0:0.00>. Acesso em: 05 mar 2019. 

MISSAGIA, Luiz Roberto; VELTER, Francisco. Série provas e concursos: contabilidade 

avançada, 5. ed. São Paulo: Método, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6688-

1/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!/4/2/2@0:0> Acesso em: 05 mar 2019. 

 

Disciplina: Gestão Financeira e Orçamentária 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Objetivos e ambiente da administração financeira. Funções do administrador financeiro. 

Planejamento financeiro. Orçamento empresarial: conceitos e prática da administração 

orçamentária. Projeção das demonstrações contábeis. Fontes e aplicações de recursos. 

Índice econômico-financeiros de análise: Indicadores de liquidez ou solvência, Indicadores 

de atividade, índices de endividamento ou de estrutura, indicadores de rentabilidade, 

retorno sobre o ativo (ROA), retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o 

investimento (ROI), lucro por ação e índice de preço-lucro. Ponto de Equilíbrio operacional, 

financeiro e econômico. Alavancagem financeira, operacional e combinada. Estrutura de 

Capital. Administração do capital de giro: risco x retorno, tesouraria, capital de giro próprio, 

necessidade liquida de capital de giro, financiamentos a longo prazo e a curto prazo, 

administração das contas a receber, contas a pagar, estoques.  

Bibliografia Básica: 

BRIGHAM, E, F. Administração Financeira: Teoria e Prática. 1ª Ed. 6ª Reimpressão – 
São Paulo: Atlas, 2008 
GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 
2014. 
GITMAN, L. J; MADURA, J. Administração Financeira: uma abordagem gerencial.  São Paulo: 

Pearson, 2009.  
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Bibliografia Complementar: 

SOUZA, A. B. Curso de Administração Financeira e Orçamento: Princípios e Aplicações. São 

Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485642>. Acesso em: 19 fev 2018. 

ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. Curso de Administração Financeira. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485185>. Acesso em: 19 fev 
2018. 
MORANTE, A. S.; JORGE, F. T. Administração Financeira. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466573>. Acesso em: 19 

fev 2018. 

PADOVEZE, C. L. Administração Financeira: Uma abordagem global. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0497-6>. 

Acesso em: 19 fev 2018. 

HOJI , M. Administração Financeira e Orçamentária. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010534>. Acesso em: 19 fev 2018. 

 

Disciplina: Orçamento aplicado ao Setor Público 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Estudo de finanças públicas no contexto social, político e econômico. O planejamento e 

orçamento na Constituição de 1988: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA). Orçamento público: origens, 

conceitos, aspectos, princípios orçamentários e classificações. Ciclo orçamentário: 

elaboração, execução e controle. Conceituação e classificação da Receita e Despesa 

Pública. Créditos Adicionais. A responsabilização fiscal na gestão pública quanto ao 

planejamento, as receitas e as despesas.  

Bibliografia Básica: 

ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

ARAÚJO, Inaldo – ARRUDA, Daniel. Contabilidade pública – Teoria à prática. Saraiva, 

2009. 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – Teoria e prática. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 8. ed. Brasília, 2018.  

BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento aplicado ao setor público: abordagem simples 

e objetiva. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. E-book (minha biblioteca). 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2017. E-book (minha 

biblioteca). 
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KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

Disponível em: E-book (minha bibioteca). 

PASSEROTTI, Denis Camargo. O orçamento como instrumento de intervenção no domínio 

ecnômico. São Paulo: Blucher, 2017. E-book (minha biblioteca). 

 

Disciplina: Educação Ambiental e Sustentabilidade 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

População, Recursos Naturais e Poluição; Ecologia e Biodiversidade; Histórico da Área 

Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Agenda 21; Saúde Coletiva e Meio Ambiente; 

Gestão Ambiental Empresarial; Agricultura e Meio Ambiente; Os Princípios Ambientais e a 

Legislação Ambiental no Brasil; Resíduos Sólidos; Licenciamento Ambiental. 

Bibliografia Básica: 

PHILIPPI JR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: Manole, 2005.  

SEIFFERT, M. E. ISO 14001 Sistemas de gestão ambiental: implantação objetiva e 

econômica. São Paulo: Atlas, 2008.  

SZABÓ JR, A. M. Educação ambiental e gestão de resíduos. São Paulo: Rideel, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARSANO, Roberto P.; BARBOSA, Pereira R. Meio Ambiente - Guia Prático e Didático. 2ª 

ed. São Paulo: Érica, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521664/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019.  

BRASIL. Agenda 21 brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-

21/agenda-21-brasileira.html>. Acesso em 01 fev. 2019.  

PHILIPPI JR., Arlindo; FREITAS, Vladimir Passos; SPÍNOLA, Ana Luiza Silva. Direito 

ambiental e sustentabilidade. Manole, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439241/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019.  

ROSA, Henrique A.; FRACETO, F.; MOSCHINI-CARLOS, V. Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701977/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019.  

SARLET, Wolfgand I.; MACHADO, Paulo Affonso L.; FENSTERSEIFER, T. Constituição e 

legislação ambiental comentada. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em:  
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502626492/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019. 

 

Disciplina: Contabilidade de Agronegócio e Socioambiental 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Conceitos básicos de Agronegócio, introdução à atividade rural, contabilidade rural. Formas 

de exploração da atividade agropecuária, depreciação, amortização, exaustão na atividade 

rural. Ativos biológicos e produção agropecuária. Escrituração Contábil na Agropecuária e 

os métodos de custo e valor de mercado. Planejamento Tributário Rural. Ativo ambiental; 

Passivo ambiental; Receitas, Despesas e Custos Ambientais. Gestão e educação 

ambiental. Demonstração do valor adicionado (DVA). Balanço Social:  Indicadores sociais e 

ambientais. 

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisorial. 7ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 400 p. ISBN 978-85-224-7114-0. 

IUDÍCIBUS, Sergio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo 

dos. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de acordo 

com as Normas Internacionais e do CPC. 7.ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 646 p. ISBN 

978-85-224-4648-3. 

MARION, José Carlos. Contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária-Imposto de 

renda-pessoa jurídica. 12.ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 254 p. ISBN 978-85-224-6088-5. 

Bibliografia Complementar: 

CORONADO, Osmar. Contabilidade gerencial básica. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502178991>  

FEIJÓ, Ricardo Luis Chaves; Economia agrícola e desenvolvimento rural. Rio de Janeiro: 

LTC, 2011. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-

1986-4>. 

MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo; IUDÍCIBUS, Sérgio 

de. Manual da Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades. 2. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477289>. 

SANTOS, Gilberto José dos Santos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sônia; 

Administração de Custos na Agropecuária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478552/>. 

SANTOS, José Luiz dos; SCHIMIDT, Paulo; GOMES, José Mario Matsumura; 

FERNANDES, Luciane Alves; Contabilidade Geral. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489473>. 
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6º Período 

 

Disciplina: Análise das Demonstrações Contábeis 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Conceitos e processos de análise das demonstrações financeiras. Técnicas de análise de 

demonstrações: horizontal e vertical; e análise através de indicadores de desempenho 

econômico-financeiros. Análise de tendências e síntese das demonstrações. Análise do 

equilíbrio econômico-financeiro da entidade, através do uso das ferramentas teórico-

metodológicas fornecidas, com a produção de relatórios e pareceres adequados às 

necessidades dos diversos usuários. 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: um enfoque econômico 

financeiro: comércio e serviços, industriais, bancos comerciais e múltiplos. 9.ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 320 p.     

MATARAZZO, Dante Carminé. Análise Financeira de Balanços: abordagem gerencial. 

São Paulo: Atlas 7ªed. 2010.  

VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada e análise das 

demonstrações financeiras. 16.ed. São Paulo: Saraiva. 2012. 

Bibliografia Complementar: 

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade 

empresarial, 7ª edição. Atlas, 02/2013. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478002/pageid/9 Acesso em: 01 

fev.2018. 

BRUNI, Adriano Leal. A Análise Contábil e Financeira, (V. 4), 3ª edição. Atlas, 05/2014. 

Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490332/pageid/4 

Acesso em: 01 fev.2018. 

BENEDICTO, Clóvis Luís Padoveze; GIDEON Carvalho D. Análise das Demonstrações 

Financeiras - 3ª ed. revista e ampliada, 3rd edição. Cengage Learning Editores, 02/2013. 

Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114689/pageid/0 

Acesso em: 01 fev.2018. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços, 11ª edição. Atlas, 01/2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010879/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!/4/2/2@0:19.1 Acesso em: 01 fev.2018. 

MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton Alves; MIRANDA, Gilberto José. Análise Avançada 

das Demonstrações Contábeis - Uma Abordagem Crítica, 2ª edição. Atlas, 10/2017. 

Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597014013/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!/4/2/2@0:0 Acesso em: 01 fev.2018. 
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Disciplina: Contabilidade aplicada a Setor Público 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Estudo da contabilidade aplicada ao setor público: conceitos, objeto, objetivo, finalidade e 

função social.  Princípios de Contabilidade sob a Perspectiva do Setor Público. Patrimônio 

e Sistemas Contábeis. Transações no Setor Público e os Regimes Contábeis. Registro 

Contábil e o Plano de Contas. Demonstrações Contábeis: estrutura e análise.  

Bibliografia Básica: 

ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. 8 ed. São Paulo, Atlas, 2010.  

ARAÚJO, Inaldo – ARRUDA, Daniel. Contabilidade pública – Teoria à prática. Saraiva, 

2009. 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – Teoria e prática. 10 ed. São Paulo, Atlas, 2010.  

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 8. ed. Brasília, 2018.  

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

Disponível em: E-book (minha bibioteca). 

LIMA, Severino Cesário de; DINIZ, Josedilton Alves. Contabilidade pública: análise 

financeira governamental. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2016. E-book (minha bibioteca). 

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo da nova 

contabilidade pública. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book (minha bibioteca). 

SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: de acordo com as normas 

internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público (IPSASB/ IFAC/CFC). 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. E-book (minha bibioteca). 

 

Disciplina: Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Definição de projetos. Metodologia de desenvolvimento de projetos. Estrutura e Ciclo de 

vida do Projeto. Análise de Mercado. Escala do Projeto. Custos do projeto. Comparação de 

projetos de investimentos. Processo de Elaboração do Orçamento Econômico-financeiro: 

orçamento de vendas, produção e despesas administrativas em todos os seus 

desdobramentos; Fluxo de caixa projetado; Aspectos de acompanhamento, controle e 

avaliação do projetado X realizado; Elaboração do orçamento de capital e avaliação de 

alternativas de investimento. Tomadas de decisão. Análise e decisão sobre investimentos 

financeiros sob condições de risco ou de incerteza. Métodos para avaliação de 
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investimentos: valor presente líquido (VPL), valor periódico uniforme (VPU), taxa interna de 

retorno (TIR), taxa interna de retorno modificada (TIRM) e método payback. 

Bibliografia Básica: 

BRIGHAM, E, F. Administração Financeira: Teoria e Prática. 1ª Ed. 6ª Reimpressão – São 

Paulo: Atlas, 2008 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2014. 

MENEZES, L C. M. Gestão de projetos. 3.ed.. São Paulo: Atlas, 2009.  

Bibliografia Complementar: 

GIDO, J., CLEMENTS, J., BAKER, R. Gestão de Projetos – Tradução da 7ª edição norte-

americana. [Minha Biblioteca]. Disponível em< 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522128020/ > Acesso em 13 fev. 2019 

EHRLICH, J., P., MORAES, E. A. Engenharia Econômica, 6ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522469963/  Acesso em 13 fev. 2019 

SOUZA, A. B. Curso de Administração Financeira e Orçamento: Princípios e Aplicações. São 

Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485642>. Acesso em: 19 fev 2018. 

ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. Curso de Administração Financeira. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485185>. Acesso em: 19 fev 
2018. 
PADOVEZE, C. L. Administração Financeira: Uma abordagem global. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0497-6>. 

Acesso em: 19 fev 2018. 

HOJI , M. Administração Financeira e Orçamentária. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010534>. Acesso em: 19 fev 2018. 

 

Disciplina: Marketing Pessoal e Profissional 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Mercado e Carreira Profissional. Marketing Pessoal e Profissional – Estrutura . 

Planejamento de Carreira – Como planejar sua carreira profissional. Portfolio Pessoal – 

Tipos, Elaboração do Portfólio Pessoal. Plano de Marketing pessoal e Profissional – 

Estrutura. Postura e aparência Profissional – Dicas. Administração do Tempo – Quebra de 

paradigmas e ferramentas para gestão do tempo. Networking – Estrutura e objetivos para 

estabelecer sua rede de contatos. Postura em reuniões e sucesso no trabalho. 
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Bibliografia Básica: 

CIAMPA, A.L. et al. Marketing pessoal e empregabilidade : do planejamento de carreira ao 

networking 1. ed. São Paulo : Érica, 2014.  

MARÓSTICA, E. et al. Inteligência de mercado. São Paulo : Cengage Learning, 2014.  

CILETTI, Dorene - Marketing pessoal - Estratégias para os desafios atuais São Paulo, SP : 

Cengage Learning, 2017. 

Bibliografia Complementar: 

MAXIMIANO, A.C.A Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital 

8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

TAJRA, S. F. ; SANTOS W. Planejando a carreira - Guia Prático para o desenvolvimento 

Pessoal e Profissional - 1ed.São Paulo : Érica, 2015.  

RICHARD S. Marketing Básico - 3ºEdição. São Paulo: Saraiva,2010.  

FARIA, V.M. Manual de Carreira: Identifique e destaque o talento que existe em voce. São 

Paulo: Saraiva 2009.  

POLIZEI, Elder. Plano de Marketing 2ª Edição revista e ampliada. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010 

 

Disciplina: Projeto integrador III 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos desenvolvidos nas 

unidades curriculares do do 1º ao 6º período do curso. Desenvolver habilidades de trabalho em 

grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento 

criativo, metodologia de projetos visando ao desenvolvimento das competências adquiridas, através 

de aplicação em projetos ambientais de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 

Bibliografia Complementar: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 
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7º Período 

 

Disciplina: Auditoria Contábil 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Conceito de auditoria. Origem e evolução da auditoria. Tipos de auditoria. Normas de 

auditoria. Planejamento da auditoria: Conhecimento do negócio; relevância; risco de 

auditoria e estratégias preliminares de auditoria; Amostragem; programas de auditoria. 

Estudo e avaliação do controle interno: Procedimentos de auditoria. Papéis de trabalho. 

Auditoria de Contas Patrimoniais. Auditoria de Contas de Resultado. Relatórios de 

auditoria. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 8.ed.. São 

Paulo: Atlas, 2012. 533 p. ISBN 978-85-224-7107-2. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 720 p. ISBN 9788522448616. 

FRANCO, Hilário. MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. 4.ed.. São Paulo: Atlas, 2009. 

607 p. ISBN 978-85-224-2986-8. 

Bibliografia Complementar: 

CORDEIRO, Claudio Marcelo Rodrigues; Auditoria interna e operacional: fundamentos, 

conceitos e aplicações práticas. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482009/>. 

JUNIOR, José Hernandez Perez; Auditoria das Demonstrações Contábeis: Normas e 

Procedimentos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522469918/>. 

LINS, Luiz dos Santos; Auditoria: uma abordagem prática com ênfase na auditoria 

externa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011807/>. 

OLIVEIRA, Luiz Martins de; FILHO, André Diniz; ALVES, Paulo Sávio Lopes da Gama; 

GOMES, Marliete Bezerra; Curso Básico de Auditoria. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470143/>. 

RIBEIRO, Osni Moura; RIBEIRO, Juliana Moura. Auditoria Fácil. 1. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502137738>. 
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Disciplina: Mercado Financeiro e de Capitais 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa: 

Estudo dos elementos componentes e do funcionamento do mercado financeiro e do 

mercado de capitais; mercado de cambio, do sistema financeiro nacional e do mercado de 

ações e de futuros. Finanças empresariais e a capitalização de empresas. Administração 

de investimentos e o investidor. 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 373 p. 

ISBN 978-85-224-6895-9. 

LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do Mercado Financeiro de Capitais. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 245 p. ISBN 978-85-224-6517-0. 

MELLAGI FILHO, Armando; ISHIKAWA, Sérgio. Mercado Financeiro e de Capitais. 2.ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 382 p. ISBN 2978-85-224-3404-6. 

Bibliografia Complementar: 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597002591>; 

BRITO, Osias. Mercado Financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos, controle 

gerencial. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502205529>; 

GONSALVES, Renaldo Antônio. Matemática financeira: guia para investidores no 

mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497157>; 

PINHEIRO, Juliano Lima.  Mercado de capitais.  8.ed. São Paulo: Atlas, 2016. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008531>; 

ROGANTE, Sérgio. Mercado financeiro brasileiro: mudanças esperadas para 

adaptação a um ambiente de taxas de juros declinantes. São Paulo: Atlas, 2009. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474189> 

 

Disciplina: Laboratório Contábil I 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Procedimentos para abertura de empresas. Escrituração contábil e fiscal de empresas. Utilização 

de softwares específicos de contabilidade. Cálculos trabalhistas e o registro contábil. 

Bibliografia Básica: 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
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Código comercial, constituição federal e legislação complementar: mini. 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 233 p.  

SANTOS, José Luiz dos. Contabilidade geral: atualizado pela Lei nº 11.941/09 e pelas 

normas do CPC. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 129 p.  

Bibliografia Complementar: 

NEGRAO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa.  v. 1, 13.  ed. Saraiva, 2017. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547216894/pageid/0> 

Acesso em: 01 fev. 2020. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de prática trabalhista. 51. ed. Atlas, 2018. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597017618/epubcfi/6/10[;vnd.vst.idref

=copyright]!/4/2@0:0> Acesso em: 01 fev. 2020. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho de. 

Contabilidade tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os 

resultados das empresas. Atlas, 2010. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480173/cfi/4!/4/4@0.00:21.8 > 

Acesso em: 01 fev. 2020. 

REZENDE, Mardele Teixeira, SILVA, Marilene da. Rotinas trabalhistas: legislação e 

práticas para gestão de pessoas. 2. ed. Érica, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788536517957/pageid/0> Acesso em: 01 

fev. 2020. 

SANTOS, José Luiz dos et al. Contabilidade Geral: atualizado pela Lei Nº 11.941/09 e 

pelas normas do CPC até o documento de revisão de pronunciamentos técnicos Nº 

03/2013, 4. ed. Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489473/pageid/0> Acesso em: 01 

fev. 2020. 

 

Disciplina: Contabilidade Gerencial 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Contabilidade: sistema de informação gerencial. Custo fixo, lucro e margem de 

contribuição. Margem de contribuição e limitações na capacidade de produção. Relação 

custo/volume/lucro. Custo-padrão. Novas técnicas e conceitos de custeio para empresas 

em busca da qualidade total. Formação de preços. 

Bibliografia Básica: 

PIZZOLATO, Nélio Domingues. Introdução a Contabilidade Gerencial. São Paulo: Makron 

Books, 2000. 

CREPALDI, Silvio Aparecido.  Contabilidade Gerencial: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 

2006. 
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CORONADO, Osmar. Contabilidade Gerencial Básica. São Paulo: Saraiva, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

Adriano Leal Bruni, Rubens Famá. Gestão de custos e formação de preços: com 

aplicações na calculadora HP 12C e Excel. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. – (Série 

Finanças na Pratica). Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481675/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em 01 fev. 2019.                                                                                                                                                                                       

BERNARDI, Luiz Antônio. Formação de preços: estratégias, custos e resultados. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011531/cfi/6/10!/4/16@0:45.5. 

Acesso em: 1 fev. 2019.  

FREZZATTI, Fábio; ROCHA, Wellington; NASCIMENTO, Artur Roberto do; JUNQUEIRA, 

Emanuel. Controle gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial no contexto 

econômico, comportamental e sociológico. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478729/cfi/0!/4/4@0.00:55.2. 

Acesso em: 01 fev. 2019. 

MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução à contabilidade gerencial. São 

Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502125803/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 01 fev. 2019. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482054/cfi/3!/4/4@0.00:52.5. 

Acesso em: 01 fev. 2019. 

 

Disciplina: Direitos Humanos e Diversidade 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais de proteção 

internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos de direitos e 

garantias. A história e a cultura afrobrasileira e indígena sob a perspectiva dos DH. Casos 

práticos e jurisprudência internacional e nacional. A proteção às minorias, no âmbito dos 

Direitos Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos jurídicos e sociais do direito 

das minorias. Conteúdos e temas do direito das minorias: abordagens e críticas. O Direito  

das Minorias em face do Meio Ambiente Cultural: Pluralidade, Multiculturalismo e à 

diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas. Discriminação, 

racismo, preconceito e intolerância: conflitos étnico-raciais e religiosos. Considerações 

específicas sobre o direito das minorias no Brasil: índios, afrodescendentes, LGBTI+, 

mulheres, deficientes, idosos, ciganos, crianças e adolescentes e outros grupos não 

citados.  
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Bibliografia Básica: 

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

FERNANDES, Marcos Antônio Oliveira. Constituição da república federativa do Brasil. 

22ª ed. São Paulo: Rideel, 2016. São Paulo: Malheiros, 2002.  

FERRAZ, Anna Candida da Cunha; GOZZO, Débora; LEISTER, Margareth (org.). Direitos 

humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Impetus, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e 

ações afirmativas. 2ª ed. Saraiva, 2016. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202514/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019.  

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. Método, 2017. 

Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975579/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!/4 /2/2@0:0.00>. Acesso em: 01 fev. 2019.  

NETO, Antônio José de Mattos; NETO, Homero Lamarão; SANTANA, Raimundo Rodrigues. 

Direitos humanos e democracia inclusiva. 1ª ed. Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502175792/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019.PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional 

Internacional. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547213169/pageid/0>. Acesso  

em: 01 fev. 2019.  

RAMOS, André de Carvalho. Teoria dos direitos humanos na ordem internacional. 6ª 

ed. Saraiva, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202781/pageid/0>. Acesso em:  

01 fev. 2019. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Aplicar aspectos básicos de metodologia científica. Artigo científico: conceitos e estrutura. 

Elaboração de pré-projeto de pesquisa. Elaboração de projeto de pesquisa. Orientações 

para apresentação oral e escrita de trabalho científico. Aspectos éticos na pesquisa 

científica. Publicação de trabalhos em periódicos científicos. O sistema WebQualis/Capes. 

Normas para elaboração de banner. 
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Bibliografia Básica: 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalho 

na graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João del-

Rei: IPTAN, 2016. 

MARCONI, M. A. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisas; 

Amostragens e Técnicas de Pesquisa; Elaboração Análise e Interpretação de Dados. 7.ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Maria de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação, 10ª edição. Atlas, 09/2012. [Minha Biblioteca]. Acesso em 

16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478392/pageid/0 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência, 2ª edição. Atlas, 04/1985. [Minha 

Biblioteca]. Acesso em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466030/pageid/0 

FILHO, João Almeida Santos e Domingos P. METODOLOGIA CIENTÍFICA, 2nd edição. 

Cengage Learning Editores, 04/2012. [Minha Biblioteca]. Acesso em 16.02.2018. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0 

MARCONI, Marina Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico, 8ª 

edição. Atlas, 05/2017. [Minha Biblioteca]. Acesso em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012408/epubcfi/6/18[;vnd.vst.idref=

body009]!/4/650@0:0 

SORDI, José De. Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa, 1ª edição. Editora Saraiva, 

2007. [Minha Biblioteca]. Acesso em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788547214975/pageid/0 

 

Disciplina: Projeto Integrador IV 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do do 1º ao 7º período do curso. Desenvolver 

habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, 

pensamento crítico, pensamento criativo, metodologia de projetos visando ao 

desenvolvimento das competências adquiridas, através de aplicação em projetos 

ambientais de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 
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Bibliografia Complementar: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 

8º Período 

 

Disciplina: Controladoria 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Conceitos, procedimentos e funções da Controladoria. Elementos da Controladoria e sua 

aplicação. Exigências técnicas e pessoais do controller. Sistemas: empresa, contábil e de 

gestão (aspectos comportamentais). Definições de eficácia, eficiência e resultado 

econômico. Processo de gestão: planejamento, execução e controle. Modelo de gestão. 

Modelo organizacional. Modelo de decisão. Sistemas de informações. Apuração de 

resultado por atividades.  

 

Bibliografia Básica: 

CATELLI, Armando. Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON. 

2.ed. Sao Paulo: Atlas, 2010.  

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: teoria e prática. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: teoria e prática. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2004.  

Bibliografia Complementar: 

MORANTE, Antônio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Controladoria: análise financeira, 

planejamento e controle orçamentário. São Paulo: Atlas, 2008. ISBN 978-85-224-5136-

4. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466580>. 

NASCIMENTO, Auster Moreira; REGINATO, Luciane. Controladoria – Instrumento de 

apoio ao processo decisório. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9903-8. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499038>.  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria Básica 3. ed. rev. e atual; São Paulo: Cengage 

Learning, 2016; ISBN 978-85-221-2517-3. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125173>;  

PADOVEZE, Clóvis Luis. Controladoria Estratégica e Operacional: conceitos, estrutura 

e aplicação. 3 ed. rev atual.. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112715>  

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; MARTINS, Marco Antônio dos Santos. Manual 

de controladoria. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 978-85-224-9190-2. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491902>.  
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Disciplina: Tópicos Emergentes de Contabilidade 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Análise, Estudo e discussão dos assuntos e questões relevantes e atuais no meio 

acadêmico e profissional relacionadas ao momento presente e futuro à área contábil, 

relevantes e emergentes em Ciências Contábeis, visando à atualização, reciclagem e inter-

relação de tópicos fundamentais da área. Abordagem de conteúdos programáticos não 

contemplados nas disciplinas antecedentes em função de sua atualidade. 

Bibliografia Básica: 

Dependerá do assunto a ser tratado.  

Bibliografia Complementar: 

Dependerá do assunto a ser tratado.  

 

Disciplina: Gestão de Sistemas de Informação 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Informação Gerencial. Tipos e usos de Informação. Tratamento das informações versus 

atividades fins. Sistemas de Informação Gerencial. Sistemas especialistas. Sistemas de 

apoio à decisão. Sistemas executivos. Tópicos em gerenciamento dos sistemas: integração, 

segurança, controle. Uso estratégico da tecnologia de informação. Administração 

estratégica da informação. Desenvolvimento de ambientes eficientes/eficazes da tecnologia 

da informação. Aplicação da tecnologia da informação nas diversas áreas da empresa para 

obtenção de vantagens competitivas. Globalização e estratégicas competitivas. 

Internetworked business, intranets.  

 

Bibliografia Básica: 

FELIX, Wellington. Introdução à gestão da informação. Campinas: Alínea, 2003.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas operacionais. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

ROSSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de 

informação e a gestão do conhecimento. São Paulo: Pioneira, 2006.  

 

Bibliografia Complementar: 

BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. Sistemas de informação [recurso eletrônico]. Porto 

Alegre: AMGH, 2012. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550764/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019.  

GORDON, Steven R; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem 

gerencial [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2391-5/pageid/0>. Acesso em: 

01 fev. 2019.  

O’BRIEN, James A; MARAKAS, George M. Administração de sistemas de informação 

[recurso eletrônico]. 15ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114672/recent>. Acesso em: 01 

fev. 2019.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais [recurso eletrônico]. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015447/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/6 @0:0>. Acesso em: 01 fev. 2019.  

STAIR, Ralph M; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação 

[recurso eletrônico]. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124107/pageid/0 >. Acesso em: 01 

fev. 2019. 

 

Disciplina: Perícia, Avaliação e Arbitragem 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

Estudo dos conceitos, objetivos, espécies e normas de perícia. História da Perícia. O Perito 

e seu perfil profissional. Responsabilidades do perito. Normas vigentes sobre perícia. O rito 

processual da perícia contábil e os honorários do perito. Planejamento, Laudo e Parecer 

pericial: estrutura e características. A perícia conforme o Código de Processo Civil. A 

mediação e arbitragem: conceitos quanto a processualística operacional e a legislação 

aplicável. 

Bibliografia Básica: 

MAGALHÃES, Antônio de Deus Farias. Perícia contábil: Uma abordagem Teórica, Ética, 

Legal, Processual e Operacional. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia contábil. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SÁ, Antônio Lopes de. Perícia contábil. 10 . ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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Bibliografia Complementar: 

ADALBERTO, Valder Palombo. Perícia contábil, 5ª edição. Atlas, 03/2012. [Minha 

Biblioteca]. Acesso em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478026/pageid/3 

COSTA, João Carlos da. Perícia Contábil - Aplicação Prática. Atlas, 10/2016. [Minha 

Biblioteca]. Acesso em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597009460/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=c

over]!/4/2/2@0:19.1 

FIPECAFI. Manual de contabilidade societária, 2ª edição. Atlas, 05/2013. [Minha 

Biblioteca]. Acesso em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477289/pageid/0 

MAGALHÃES, Antonio de Farias. Perícia Contábil - Uma Abordagem Teórica, Ética, 

Legal, Processual e Operacional, 8ª edição. Atlas, 01/2017. [Minha Biblioteca]. Acesso 

em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011043/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=b

ody001]!/4/2/2@0:38.0 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Perícia contábil. Editora Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca]. 

Acesso em 16.02.2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547219888/pageid/0  

 

Disciplina: Laboratório Contábil II 

Carga Horária:  66,6 h 

Ementa:  

O atual estágio das tecnologias computacionais, com os principais aplicativos da atualidade 

disponibilizados pelos entes governamentais. Prática simulada em laboratório com uso de software 

específico da área contábil. 

Bibliografia Básica: 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

Código comercial, constituição federal e legislação complementar: mini. 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 233 p. 

SANTOS, José Luiz dos. Contabilidade geral: atualizado pela Lei nº 11.941/09 e pelas 

normas do CPC. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 129 p. 

Bibliografia Complementar: 

NASSER, Guilherme Sacomano; ROQUE, Nathaly Campitelli. Coleção prática: prática 

tributária. 4. ed. São Paulo: Método, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970345/cfi/6/2!/4/2/4@0:0.0994 

(Links para um site externo.)> Acesso em: 03 ago. 2020. 
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NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-

financeiro. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015.Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000146/cfi/0!/4/2@100:0.00 

(Links para um site externo.)> Acesso em: 03 ago. 2020. 

SABBAG, Eduardo Moraes. Série método de estudo OAB: prática tributária. 11 ed. São 

Paulo: Método, 2018. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530972424/epubcfi/6/2[; 

vnd.vst.idref=body001]!/4/2/2@0:0.00> Acesso em: 03 ago. 2020. 

SILVA, Alexandre Alcantara da. Estrutura, análise e interpretação das demonstrações 

contábeis, 5 ed. São Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012897/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 (Links 

para um site externo.)> Acesso em: 03 ago.2020. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de prática trabalhista, 52. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022346/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 (Links 

para um site externo.)> Acesso em: 03 ago. 2020. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa:  

Revisão geral de aspectos básicos de redação científica. Elaboração de artigo científico 

com base em projeto de pesquisa. Apresentação oral e escrita de trabalho científico. 

Encaminhamento de trabalhos para publicação. Programas antiplágio. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalho na 

graduação. São Paulo: Atlas, 2001. 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João del-Rei: 

IPTAN, 2016. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M.  Fundamentos de Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

FLICK, Uwe. Introdução à Metodologia de Pesquisa. Penso, 01/01/2012. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848138/pageid/1 Acesso em: 01 fev.2018. 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 6ª edição. Atlas, 07/2017. Disponível 

em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=html0]!/4/

2/4@0:0.00 Acesso em: 01 fev.2018. 

MARCONI, Marina Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa, 8ª edição. Atlas, 

08/2017. Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013535/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=body001]!

/4/2/2@0:0.00 Acesso em: 01 fev.2018. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, 4ª edição. Atlas, 

08/2016. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597008821/epubcfi/6/30[;vnd.vst.idref=html14]!/

4/2/4@0:0 Acesso em: 01 fev.2018. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração, 16ª edição. 

Atlas, 05/2016. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007480/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!/4/

2/2@0:36.8 Acesso em: 01 fev.2018. 

 

Disciplina: Projeto Integrador V 

Carga Horária:  33,3 h 

Ementa: 

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do do 1º ao 8º período do curso. Desenvolver 

habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, 

pensamento crítico, pensamento criativo, metodologia de projetos visando ao 

desenvolvimento das competências adquiridas, através de aplicação em projetos 

ambientais de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 

Bibliografia Complementar: 

A definir de acordo com o projeto a ser desenvolvimento. 

 

DISICIPLINAS ELETIVAS 

 

Libras 

Ementa: 

Noções de língua portuguesa e linguística; parâmetros em libras; noções linguísticas de 

libras; sistema de transcrição; tipos de frases em libras; incorporação de negação. Teoria 

de tradução e interpretação; classificadores de LIBRAS; técnicas de tradução da 

libras/português; técnicas de tradução de português/libras. Conteúdos básicos de libras; 

expressão corporal e facial; alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes próprios; 

soletração de nomes; localização de nomes; percepção visual; profissões; funções e 
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cargos; ambiente de trabalho; meios de comunicação; família; árvore genealógica; 

vestuário; alimentação; objetos; valores monetários; compras; vendas; medidas, meios de 

transporte, estados do Brasil e suas culturas; diálogos. 

Inglês Instrumental  

Ementa: 

Desenvolvimento da habilidade de leitura, a partir de textos específicos da área em 

diferentes níveis: compreensão geral, compreensão das ideias principais e compreensão 

detalhada ou intensiva. 

Governança corporativa 

Ementa: 

Aspectos básicos da Governança Corporativa; Teorias Relacionadas à Governança 

Corporativa; Princípios de Governança. Análise teórica e prática das estruturas de 

administração de sociedades limitadas, sociedades anônimas, companhias abertas, fundos 

de investimento e fundos de pensão. Responsabilidade dos administradores de 

sociedades. Empresas Familiares: Conflitos de Interesse e Sucessão Empresarial. 

Problemas e soluções mais frequentes em governança corporativa: transações com partes 

relacionadas, comitês de assessoramento, conselhos consultivos, sociedades de economia 

mista 

Gestão de Qualidade 

Ementa: 

Evolução do conceito e da prática da gestão da qualidade. Fundamentos da qualidade e 

modelos de gestão. Sistema de gestão da qualidade. Ferramentas para o controle e 

melhoria da qualidade. ciclo PDCA, métodos de prevenção e solução de problemas: 

MASP, FMEA, FTA e 6 Sigma; Técnicas gerenciais: brainstorming, gráfico de pareto, lista 

de verificação, estratificação, histograma, gráfico de dispersão, cartas de controle, plano de 

ação, gráfico de Gantt, SETFI, GUT, matriz de contingências; Normalização: normalização 

internacional, nacional e de empresas; normas básicas; aspectos básicos da qualidade 

industrial; análise da qualidade; normas básicas para planos de amostragem e seus guias 

de utilização; os critérios de excelência em gestão. 
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Gestão de Pessoas 

Ementa: 

Fundamentos da gestão de pessoas. Gestão integrada e estratégica de pessoas. 

Ferramentas de gestão de pessoas: descrição e análise de cargos; recrutamento e seleção 

de pessoas; treinamento e desenvolvimento de pessoas; avaliação de desempenho nas 

organizações. 

 

Conteúdos Integrados 

Ementa: 

Leitura: tese de um texto e ordem dos termos da frase como fator de coerência. Estilística: 

metáfora. Língua e linguagem: conotação e denotação; linguagem formal/informal; 

construção de sentido em textos de diferentes gêneros e tipos. Habilidades e competências 

necessárias à resolução de questões objetivas a partir de textos de diferentes gêneros e 

tipos a respeito de temáticas da atualidade. A construção de textos argumentativos: 

estratégias de persuasão.  Conhecimentos linguísticos: emprego dos sinais de pontuação e 

das aspas; emprego do hífen (de acordo com o Novo Acordo Ortográfico); emprego dos 

porquês; emprego de tempos e modos verbais; emprego de pronomes demonstrativos e 

relativos; noções básicas de concordância verbal e nominal; emprego do acento indicativo 

de crase.  

 

1.5 Conteúdos curriculares 

 

O currículo do curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN foi elaborado com período 

de integralização de 04 (quatro) anos, sendo ofertado sob o regime de 8 semestres. O 

currículo atende ainda ao homologado na Resolução CNE/CES n° 10, de 16 de dezembro 

de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares do Curso de Ciências Contábeis. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, Bacharelado estabelecem que o Projeto Pedagógico do Curso deverá conter, 

pelo menos, os seguintes elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

 II - condições objetivas de oferta e vocação do curso; 

 III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
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 IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

 V - modos de integração entre teoria e prática; 

 VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

 VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

 VIII- incentivo a pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para iniciação cientifica; 

 IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e 

XI – inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Além disso, as DCN’s definem alguns componentes curriculares obrigatórios: 

 

1) Estágio Curricular Supervisionado 

Componente curricular direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais 

desejados inerentes ao perfil do egresso, na forma disposta em regulamento próprio. 

 

2) Atividades Complementares 

Componente curricular que possibilita o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. 

 

3) Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Componente curricular desenvolvido na modalidade de artigos centrados em áreas 

teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em 

regulamento próprio. 

 

 Quanto à interdisciplinaridade 

 

A proposta da estrutura curricular do Curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN 

baseia-se em adotar um caráter interdisciplinar no seu Projeto Pedagógico. Constitui, 

portanto, grande desafio a ser enfrentado por todos os envolvidos na sua execução. Para 

operacionalizar a prática interdisciplinar, fazendo com que ela não seja apenas uma 
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previsão, mas uma realidade, é preciso dotar a estrutura curricular do curso de 

mecanismos que propiciem colaboração entre seus operadores. 

Para fazer face ao desafio de provocar a interação e integração entre disciplinas, 

visando a habilitar o aluno a encarar temas complexos que exigem a dissolução das 

fronteiras disciplinares, procura-se:  

a) Dotar as ementas das disciplinas de um caráter mais geral, permitindo-se que o 

conteúdo programático, flexível a alterações, possa ser elaborado de forma mais 

ampla, inclusive para abranger questões de diversas áreas do conhecimento, além 

de outras; 

b) A integração entre os professores e coordenadores responsáveis pela condução 

das atividades de prática, através de reuniões periódicas; 

c) Empregar os mecanismos de integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

d) A descentralização da condução do Projeto Pedagógico, por meio do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, e da atribuição de responsabilidades aos 

professores no que diz respeito ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Estágio 

Supervisionado e Atividades Complementares. 

São essas as ações básicas a serem seguidas e incentivadas para alcançar a 

interdisciplinaridade, as quais devem possuir caráter dinâmico e de interação recíproca, 

pois uma dessas ações isoladas não é capaz de sustentar o processo de interação 

disciplinar. 

 

 Quanto à articulação teórico-prática 

 

A elaboração do currículo pleno do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do 

UNIPTAN e a definição de seu respectivo ementário foram feitas de forma coerente com o 

perfil desejado para o egresso do curso. Houve cuidado no sentido de estabelecer a forma, 

a distribuição e o equilíbrio entre os conteúdos teóricos e práticos, o que é evidenciado 

pela avaliação da estrutura curricular, ementário e bibliografia indicada para o curso. 

 

 Quanto às Atividades Complementares  

 

O curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN apoiará a realização de Atividades 

Complementares, as quais são práticas acadêmicas que devem possibilitar o 



60 
 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do aluno, inclusive 

adquiridas fora do ambiente escolar.  

Compreendem-se como atividades complementares, portanto, as atividades 

enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do aluno, visando o seu crescimento 

intelectual, especialmente, nas relações com o mundo do trabalho, nas ações de 

envolvimento técnico e nas ações de extensão junto à comunidade. Abrangem a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, interdisciplinares, de permanente 

contextualização e atualização. Dependem exclusivamente da iniciativa e da dinamicidade 

de cada aluno, que deve buscar as atividades que mais lhe interessam para delas 

participar. 

Estas práticas acadêmicas têm a finalidade de reforçar e complementar as 

atividades de ensino e extensão dos cursos de graduação desta instituição.  

A carga horária será de 120 horas/aulas acumuladas nas atividades específicas de 

cunho complementar, que devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, entre o primeiro 

e o oitavo semestre. 

 

 Quanto ao Estágio  

 

O Estágio Supervisionado consiste na aplicação de conhecimentos teóricos e 

humanos adquiridos pelos alunos em atividades práticas relacionadas à Ciência Contábil. 

O aluno é o centro do processo de Estágio Curricular Supervisionado, considerado em 

todos os momentos como ser humano em formação e cidadão consciente de seus direitos 

e deveres, conforme rege o Regulamento de Estágio Supervisionado. 

 

1.6 Metodologia 

 

O Plano de Ensino dos componentes curriculares, juntamente com os conteúdos 

conceituais das unidades de estudo, deverá ser disponibilizado pelos professores no início 

do semestre letivo, para que os alunos possam melhor planejar sua vida acadêmica, 

antecipando seus estudos. 

O professor deverá associar, em seu planejamento, links, filmes, textos diversos, 

artigos, bem como propor atividades avaliativas como trabalhos de pesquisa, questionários 

de reflexão, provas/testes e lista de exercícios, entre outras estratégias de ensino e 

aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. Esses recursos, 
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disponibilizados previamente para os alunos, favorecem a análise/estudo prévio, para que 

os encontros de trabalho (aulas) sejam mais produtivos. 

O professor irá usar metodologia ativa de ensino-aprendizagem (sala de aula 

invertida, gameficação, socrative, PBL- aprendizagem baseada em problemas, estudos de 

caso, TBL - aprendizagem entre pares e times, Peer instruction, entre outras)  que consiste 

em um processo amplo e possui como principal característica a inserção 

do aluno/estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, 

comprometendo-se com seu aprendizado. 

A disponibilização do material didático que será utilizado com antecedência é um 

meio para que a participação dos alunos em sala de aula seja mais efetiva e consiga 

aprimorar o processo de aprendizado. 

As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, entre outras) 

previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro, com objetivos bem 

definidos, e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados.  

As atividades de Estágio Supervisionado e de Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC serão executadas mediante regulamento, aprovado pelo Colegiado do Curso, e sob 

supervisão/orientação, buscando garantir a articulação teoria/prática.  

O desenvolvimento da visão sistêmica, crítica e reflexiva, prevista nos objetivos 

gerais e no perfil do egresso, bem como nas DCN’s, será trabalhado nos estudos de casos, 

estágios e TCC. 

 

 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

 

 

O cumprimento do estágio curricular supervisionado no curso de Ciências Contábeis 

do UNIPTAN, se dará pelo cumprimento de uma carga horária total de 240 horas, 

distribuídas em três disciplinas a serem cumpridas ao longo da formação do aluno. Assim, 

o discente deverá cumprir três estágios, sendo dois deles com carga horária de 75 horas, e 

um de 90 horas, dentro das áreas contábeis dispostas na seção 1.7.1.5 do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), as 

atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do 

Decreto Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação 

do Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

 A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm 

até o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria 

MEC nº 544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de 

atividades práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema 

remoto adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento 

social. 

 Nesse contexto, o Curso de Ciências Contábeis, através do seu Núcleo Docente 

Estruturante, realizou adequações em seu Regulamento de estágio curricular 

supervisionado, com os objetivos de:  

a) garantir a segurança em termos de saúde pública do seu alunado e dos indivíduos com 

quem eles mantivessem contato;  

b) adaptar à situação vigente, convertendo parte das atividades presenciais em atividades 

remotas, contribuindo com a prestação de serviços à comunidade em meio à situação de 

calamidade pública instaurada;  

c) dar continuidade à formação do seu alunado, na medida do estabelecido pela legislação 

e pelas orientações dos órgãos públicos de educação e de saúde. 

 A seguir, serão apresentados o Regulamento do estágio curricular supervisionado do 

Curso, em vigor antes da pandemia, e logo após as alterações realizadas no mesmo em 

função do período de isolamento social.  

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado 

 

CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 
 Este documento propõe-se a regulamentar e orientar os alunos matriculados no 

Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis, bem como apresentar as 

informações necessárias para a elaboração dos relatórios I, II e III. 

 O Estágio Supervisionado nos moldes que aqui se apresenta, é previsto no Plano 

Pedagógico do curso de Ciências Contábeis e se coloca como requisito parcial para 
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obtenção do título de Bacharel, balizado consoante à Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 

2008. 

 As atividades desenvolvidas durante o Estágio serão acompanhadas pelo supervisor 

in loco - aquele que concede o estágio, e por um professor orientador que acompanhará o 

desenvolvimento do estágio dos discentes. O cumprimento das atividades de estágio será 

apresentado por meio de Relatório de Estágio Supervisionado, que deverá ser elaborado 

ao final de cada estágio. 

 Cada relatório apresentará a relação formal do discente com o ambiente de 

mercado, em que as atividades desempenhadas são embasadas legal e teoricamente, de 

modo que o estagiário possa familiarizar-se com a realidade contábil e empresarial. 

 

CAPÍTULO 2 
OBJETIVO GERAL 

 

O Estágio Supervisionado tem por objetivo geral proporcionar ao aluno a 

oportunidade de comparar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação 

acadêmica com a realidade organizacional, através da observação e análise do processo 

prático contábil e, também, desenvolver suas habilidades técnicas, críticas e 

potencialidades empreendedoras. 

 
CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Para alcance do objetivo geral, o Estágio Supervisionado busca atender aos 

seguintes objetivos específicos:   

 Proporcionar oportunidades de desenvolvimento das habilidades e potencialidades 

dos alunos; 

 Visualizar o mercado no cenário contábil, de acordo com amostragem econômica / 

financeira, estimulando ao estudante o poder de criar mudanças e perspectivas na 

organização contábil; 

 Complementar o processo de ensino-aprendizagem, através da conscientização das 

deficiências individuais e busca do aprimoramento pessoal e profissional; 

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, 

abrindo ao estagiário, mais oportunidades de conhecimento da estrutura, filosofia, 

diretrizes, funcionamento e outros aspectos relevantes das organizações; 
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 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores internos e 

externos, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos inovadores, 

críticas, novas tecnologias e metodologias alternativas.    

 

CAPÍTULO 4 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO – ALUNO   

 

O relatório de estágio, anexo 6, é o documento que oficializa a realização e 

concretização do mesmo e deverá ser elaborado exclusivamente pelo aluno.  A confecção 

do relatório poderá ser iniciada a partir do 3º semestre letivo e concluída até o 8º semestre, 

devendo o discente elaborar um relatório para cada um dos estágios concluídos. O aluno 

deverá realizar três estágios supervisionados. Sendo dois de 75 horas e um de 90 horas, 

totalizando 240 horas durante todo o curso. 

CAPÍTULO 5 
CAMPO DE REALIZAÇÃO 

 

 O Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis será, obrigatoriamente, 

realizado em organizações legalmente constituídas tais como; órgãos públicos, empresas 

privadas, organizações estatais, sociedades civis e órgãos representativos de classe, em 

suma, todas as entidades econômicas e administrativas. Sendo permitido também a 

realização em escritório autônomo, desde que o contador tenha o devido registro no órgão 

de classe.   

O aluno com a CTPS assinada poderá realizar o relatório de estágio na empresa em 

que trabalha, todavia, o estágio realizado não poderá ser realizado apenas na área 

administrativa. 

O estágio supervisionado poderá ser cumprido nas áreas do conhecimento 

relacionadas abaixo: 

1. Contabilidade Comercial 

2. Contabilidade Pública 

3. Análise das Demonstrações  

4. Contabilidade Financeira 

5. Contabilidade Gerencial 

6. Custos (Contabilidade e Análise) 

7. Contabilidade Orçamentária 
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8. Contabilidade Ambiental e/ou Social 

9. Perícia 

10. Auditoria 

11. Controladoria 

12. Contabilidade Rural 

13. Contabilidade Tributária 

14. Departamento Pessoal 

15. Área Administrativa1 

16. Contabilidade Aplicada:  

16.1 Entidades Imobiliárias 

16.2  Entidades de Construção Civil 

16.3 Micro e Pequenas empresas 

16.4 Entidade Hoteleira 

16.5 Instituições Financeiras 

16.6 Entidades Hospitalares  

16.7 Cooperativas 

16.8 Entidades de Seguradoras Comercial 

16.9 Entidades de Previdência Privada 

16.10 Entidades sem finalidade lucrativa 

16.11 Contabilidade de Recursos Humanos 

16.12 Outra. Qual? ________________ 

 

1 A Área Administrativa compreenderá atividades que não são do cotidiano da 
Contabilidade e suas áreas afins, no entanto tem relação com a rotina de funcionamento 
administrativo da empresa. Por exemplo: Logística, Marketing, Gestão de Pessoas, 
Negociação (Atendimento ao Cliente), Operação de Caixa entre outras. Sendo assim o 
estágio na determinada área só poderá ser executado em 1 (um) período de estágio. 
 

 
CAPÍTULO 6 

NOTIFICAÇÃO DA INICIAÇÃO DO ESTÁGIO   
  

 Ao iniciar o Estágio Supervisionado, o discente deverá apresentar ao professor 

orientador do estágio, a iniciação dele, ocasião em que entregará ao professor os 

documentos acessórios elencados abaixo: 

 Convênio para a atividade de estágio em 3 vias – quando for o caso 

 Termo de Compromisso de Estágio em 3 vias 
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 Ficha de Registro em 1 via – conforme anexo 1. 

 Plano de Estágio em 1 via – conforme anexo 2. 

   

 A partir daí, o orientador também avalia se as atividades do aluno estão contempladas 

nestas normas e dará todas as informações a elaboração dos relatórios.   

 

CAPÍTULO 7 
DURANTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

 No decorrer das atividades de Estágio Supervisionado o aluno deverá preencher a 

ficha de frequência – anexo 3, que deverá constar as atividades elencadas no Plano de 

Estágio, objeto de relatório conforme orientações do modelo no anexo 6. 

 

CAPÍTULO 8 
AO FINAL DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

 Ao final do cumprimento do estágio, o aluno deverá solicitar ao supervisor do mesmo 

na empresa a preencher a Avaliação do Supervisor – anexo 4, bem como imprimir uma via 

da Avaliação do Coordenador – Anexo 5, para que o mesmo possa avaliar e anexar a 

juntada desses documentos à pasta do aluno. 

 
CAPÍTULO 9 

DAS EMPRESAS CONVENIADAS 
 

São apresentadas a seguir as empresas conveniadas com o Centro Universitário de 

Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN de São João del-Rei, 

as quais estão, portanto, aptas a ofertarem estágios aos alunos da instituição: 

 

1° Tabelionato de Notas da Comarca de Entre Rios de Minas 
A.S.E Britax Ltda 
A2 Engenharia e Construção Ltda 
Abatedouro Pradense LTDA - Frango Atalaia 
Abrigo Tiradentes 
Academia Ação Física Ltda 
Academia Bauer Sport Ltda - ME 
Academia Dupla Força Ltda - ME 
Academia Roma LTDA 
Acero Agronegócios Ltda 
Adriana Fatima Silva 
ADUFSJ-S.SIND - ADFUNREI 
Ágapi Projetos e construção Ltda 
Agiel - Agencia de Integração Empresa Escola Ltda 
Agnaldo Roberto Lara ME 
Agro Sas LTDA  

Agroavicultura Ferreira e Chagas Ltda 
Agroconsul Comércio Agropecuária Eireli - ME 
Agrolu Ltda - EPP 
Agrovitoria Ltda 
Akafloor Industrial Ltda 
Albergue Santo Antônio 
Alessandra Silva Maciel Simões Odontologia - ME 
Aliança Supermercado 3 Ltda 
Almeida & Almeida Resende Ltda 
Almir Antônio de Paula - ME 
Alpha Sports Management & Consulting Ltda EPP 
Alumontt Esquadrias de Metal LTDA  
Alzaleia Sara Zanetti Reis 
Amabile - Equipamentos Esteticos e Treinamentos Ltda 
AMAGIS - Associação dos Magistrados Mineiros  
AMG Mineração S/A 
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Anderson Socorro de Freitas 07918477642 
Andeson Francisco Bento - ME 
Andrade Coelho Construtora Ltda 
André Luiz de Souza Sant Anna 
Antônio Carlos Nogueira CPF 581.445.876-34 - ME 
Antônio Eugenio Teixeira  
APAC – Associação de proteção e apoio aos condenados 
APAC - Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados -  Unidade Feminina  
APADEQ – Associação de Parentes e Amigos dependentes 
Químicos 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
Lagoa Dourada 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
Resende Costa 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - São 
João del Rei 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais– 
Andrelandia 
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Tiradentes  
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais– 
Madre Deus de Minas 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais– São 
Vicente de Minas 
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepicionais - 
Prados 
Aqueus Construtora LTDA - ME 
Aresso Lara - Contador 
Argos Extintores e Recarga Ltda 
Aroma das Águas Perfumaria e CosméticosLtda 
ART Minas Artesanato LTDA - ME 
ASAPAC - Associação de Amparo a Pacientes com Cancer 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Associação Comercial e Industrial de São João del Rei 
Associação Comercial Industrial Agropecuaria e Serviços de 
Barroso 
Associação dos Aposentados e Pensionistas Comarca de São 
joão del Rei 
Associação dos Artesãos de Resende Costa 
Associação dos Estudantes Usuarios do Transporte Noturno 
Associação Educacional Evangélica Shalon – Betuel  
Athletic Club 
Ativa Serviços de Tele comunicações LTDA 
Audiplan Assessoria Contábil Ltda  
Augusto Contabildade Ltda 
Auto Center J. Pneus LTDA - ME 
Auto Peças Campos Caputo LTDA - ME 
Auto Serviço Kitzan LTDA – ME(Supermercado Kitzan) 
Avoice  Promoções e Eventos LTDA -ME 
Baccarini e Bacarini LTDA 
Baccarini e Charbel Ltda 
Banco Bradesco S.A 
Banco do Brasil SA – Lagoa Dourada 
Bar, Restaurante e Lanchonete Agostinho  
Beatrice Brownieria e Cafetaria Ltda 
Bio Hit Academia LTDA 
Bouchervile e Lombardi Ltda - ME 
Boucherville Sociedade de Advogados - EPP 
Bozel Brasil S/A 
Breno Antonio Chaves Almeida - ME - Mais Fitness Academia 
Bruna Bianchini Santos 0974673603 
Bruna Veloso de Paula  
Bruno Almeida Resgalla 04302438630 
Bufet Tia Cecília Ltda 
Cacel Comércio de Automóveis Central Ltda 
Cadu Academia Ltda – ME 
Caixa Plus Sistema de Informação 

Cal Tiradentes LTDA 
Camara Municipal de Madre de Deus de Minas 
Camilo Nazaré Santiago  
Campos e Paiva Industria e Comércio LTDA 
CAPE 2003 - Clinica Adulto Pediatrica LTDA - ME 
Carbeto de Silicio Sika Brasil Ltda 
Cardoso & Barquette Advocacia, Assessoria e Consultoria 
LTDA 
Caritas Diocesana de São João del Rei 
Carlos Rogério de Resende 
Caroline de Souza 08498618614 
Cartório de Registro Civil com Atribuição Notarial de Alto 
Maranhão 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de São João del 
Rei 
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Rio das Mortes 
Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas 
Juridicas da Comarca de São João Del Rei 
Cartório Santa Cruz de Minas 
Carvalho & Dinalli Cobrança Ltda 
Carvalho e Cardoso Academia Sanjoanense LTDA - ME 
Casa Assistencial Semente do Amanhã  
Casa Forte Soluções Imobiliárias Ltda 
Casa Irmãos Resende Ltda - EPP 
Casa Tito & Sousa Ltda - ME  
Cavalcante Peixoto Engenharia Eireli 
CEFS Centro Educacional Frei Serafico LTDA  
Celia Maria de Oliveira 
Cemig Distribuição S.A 
CEMTAL -  Mineração & Transportes Ltda 
Centro Automotivo São João Ltda - Epp 
Centro de Educação Psicomotora LTDA - ME 
Centro de Formação de Condutores Transito Livre de SJDR 
Ltda – ME  
Centro de Formação de Condutores União Del Rei – ME  
Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais - CIEE-
MG 
Centro de Reabilitação Santo Antônio LTDA 
Centro Educacional Alegria do Saber Del Rei Ltda 
Centro Educacional Mundo Mágico Resende Costa Ltda 
Centro Educacional Ursinho Puf Ltda – ME  
Centro Pedagógico Catavento de São João del Rei Ltda-ME 
Centro Social da Pq de São Francisco de Assis 
Ceramica David LTDA - ME  
Chitarra Fitness LTDA- ME  
Choc Pop Alimentos Ltda 
Cimec - Cimento & Concreto LTDA 
Cimento Tupi S.A. 
Cisver – Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes  
City 10 Telecon Ltda 
Cláudia Vitor Resende ME 
Clínica Odontologica TK Ltda 
Colégio Nossa Senhora das Dores Ltda - ME 
Colégio Revisão LTDA 
Comercial Mercearia Nova Aliança LTDA 
Comércio de Borracha São João del Rei LTDA 
Comércio de Móveis Marcenaria Tiradentes Ltda 
Comércio e Indústria Verbazza Eireli 
Companhia Educacional Enlace Ltda – ME  
Condomínio Colinas Del Rei 
Conecta Minas Gerais LTDA 
Conselho da Comunidade da Comarca de São João del Rei 
Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento 
Ambiental Sustentável das Vertentes 
Construtora Atrium Ltda 
Construtora Felipão Ltda 
Contabilidade Bertal LTDA-ME 
Contabilidade G Santos Eirele 
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Contabilidade Lara Resende Ltda – ME  
Contabilidade Lira Ltda - Epp 
Contabilidade Melo Ltda – ME   
Contabilidade Roncalli S/S Ltda 
Contemp Service Ltda 
Contifor Contabilidade e Informática LTDA – ME 
Coop Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda 
Cooperativa Agricola Alto Rio Grande LTDA 
COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVERTENTES LTDA – 
SICOOB CREDIVERTENTES 
Cooperativa de Crédito de São Vicente de Minas 
Copergol Materiais de Construção Ltda 
Copiadora Copyrei Ltda – Me  
Coronel Xavier chaves Cartório de Notas 
Cristiane de Carvalho Campos Abrahão 
Cristiano Carvalho dos Santos 
Crstian José Melo Coelho 
D`Corações Artesanato Ltda 
DAMAE – SJDR  
Daniel José Martins da Silva - ME 
Daniela Érica de Andrade 01867071690 
Daniela Patrícia Moraes  
Daniele Silva do Nascimento Rosa 
David Lemos e Chaves Cervejaria LTDA 
David Tiago Pires de Melo 
Dealer Contabilidade Especializada LDTA  
Débora Cristina de Andrade Pereira – Contadora 
Debora Moura Alves 11222436698 
Débora Roberta Detomi  
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 
Del Rey Peças e Serviços Automotivos LTDA 
Depósito Conara Limitada  
Depósito Rodrigues de Melo Ltda 
Dinali & Assunção Contabilidade Ltda 
Diretorio Academico Dr. Nicolau Esteves 
Distribuidora Coelho e LIMA LTDA- EPP 
DNV Autopeças Ltda - EPP 
Domingos Sávio de Almeida 
Dorense Clube 
Drogaria Silva e Silva De SJDR LTDa 
Edifício Essence III SPE Ltda 
Edinaldo Roncalli de Souza  
Editora Gazeta de São João del Rei LTDA - EPP 
Eduardo do Nascimento Ferreira 02233238613 
Elanilson Resende Santos CPF 530.147.316-68 
Eletro Braga LTDA - EPP 
Eletrozema S/A 
Elisangela Campos da Silva  
Elizabete Aparecida da Silva 
Elza Aparecida de Miranda - ME 
Emerson Santana 95827366668 
Emoção Motos LTDA  
Escola Caminho do Sol 
Escola Dez Ltda 
Escritório Contábil DEL REI - ME 
Estrutural Sandy Sfer LTDA 
ETZ e Maciel Academia LTDA - ME 
Expresso Vera Cruz Ltda 
Faemam - Industria E Comercio De Artes Em Estanho Ltda - 
Epp 
Farmaderma Ltda 
Fast Pavimentadora e Construtora LTDA 
Fazzion e Possa Sociedade de Advogados 
Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda  
FCM Serviços Contábeis LTDA 
Felippe de Arruda Sandim - ME 
Femil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda  
Ferbom Materiais Ltda 

Ferbom Materiais Ltda - Rio das Mortes 

Ferjan Fabricação e Usinagem Ltda 
Fernando J. De Resende e CIA LTDA - ME 
Ferreira e Coelho Minas Distribuidora e Cosméticos LTDA 
Ferrovia Centro Atlântica 
Formula Sport Center - ME 
Francisco Carlos de Matos 
Francisco de Sales Torga 11233923668 
Frigorífico São João del Rei Ltda 
Fundação Cultural Campos de Minas  
Fundação de Apoio a Universidade Federal de São João del-
Rei 
Fundação Guaira 
Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento 
Econômico e Social - MUDES 
Fuzzo & Mangia Artinox LTDA - ME 
FW Serviços e Equipamentos Ltda 
G7 Empreendimentos No Agronegocio LTDA 
Gabriela Teixeira Cipriani - ME  
Galaxy Esportes LTDA 
Garden Hill Golf Club Ltda – Me  
GC Fernandes e Silva Ltda 
GCT - Gerenciamento e Controle de Tânsito S/A 
George Simoes de Santana 
Geraldo Cid de Carvalho  
Geraldo Wellington de Ávila - Me 
Gilberto Antônio de Santana 79007325604 
GM SMART ACADEMIA LTDA - ME 
GNP Soares Contabilidade LTDA – ME  
Granha Ligas Ltda 
Granha Ligas Ltda 
Greenville Móveis Eirele - ME 
Gtec Contabilidade Ltda 
Guilherme Souza Carvalho 
Gustavo Cordeiro Dinalli - me 
Haddad. Almeida e Cia Ltda - EPP 
Heberson Felipe Gouvea Teixeira 01619951606 
Helder de Oliveira Matias e CIA LTDA - ME  
Hellem Dayane de Carvalho - ME  
Herbert José Teixeira - ME 
Hernani Guimarães de Paiva  
Hernani Guimarães de Paiva – EPP ( Auto peças Paulista  ) 
Hilda Maria de Resende Gonçalves 44223307649 
Hospital Nossa Sra. Das Mêrces 
Hotel Ponta do Morro LTDA - ME 
HR Manutenção LTDA 
Hulck Academia Ltda - ME 
HYDRAPAR - Automação Industrial LTDA 
Icaro Luiz do Nascimento Teixeira - ME  
Igor Deleon Nivaldo Naves Costa01906811601 
Imagens Carvalho LTDA  
Imagens Sanjoanense Ind. E Com. Ltda - ME 
Incorporadora Moderno Ltda 
Industria de Biscoito Santos e Resende LTDA 
Industria e Comercio de Couros Andrade Ltda 
Industria e Comercio de Couros Julimar Ltda 
Industria e Comercio Patric Ltda 
Infracon Engenharia e Comércio LTDA 
Instituto Auxiliadora 
Instituto Educacional Semente do Saber Ltda - ME 
Instituto Euvaldo Lodi – IEL – Núcleo Regional de Minas Gerais 
Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais 
Iracont Contabilidade Ltda ME 
Irassol Comercial Ltda - ME 
Irmãos Farid LTDA 
IRMAOS RESENDE CONTABILIDADE LTDA - EPP 
Itamar Dutra Pereira de Resende Filho - 070.356.226-67 - ME 
Ivanda Armarinhos Ltda - ME 
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J Froes Imóveis Limitada 
J. M. Construções Elétricas de São João del-Rei Ltda 
Jackson Haendel Silveira de Resende 01879416611 
Janete do Carmo Chaves Resende - ME 
Jaqueline M da Silva  
Jardim Escola Acalanto LTDA – ME 
Jeane Mara Cruz 05145598610 
Jessica Zanetti Almeida Neri - ME  
João Antonio longati 
João Lombardi Participações S/A 
João Miquel Ferreira  
Joao Pedro Rocha Fernandes De Paula 01927063655 
João Sousa de Freitas - ME  
Joaquim Alves de Carvalho 28307410649  (ACADEMIA +3FIT) 
Joicimara Aparecida da Silva CPF 06881507640 
Jonathan Nathan Alves - Escola Chave do Saber 
Jorge Luiz Helvécio 52866785649 
José Alves de Carvaho Neto 11970439858 
José C dos Santos 
José de Arimatea Aparecido Sampaio - ME (J.A 
Empreendimento) 
José Dimas de Sousa 
José Gilmar Resende ME 
José Resende Lima Contabilidade - ME 
José Wellington Peixoto da Silva 70027355195 
Josiane Marillac da S. Ferreira Educação Infantil 
Juan Barone Guido  
Julia Silva Resende de Carvalho 
Júlio Cezar Fernandes Cunha ME 
Justiça Federal de 1º grau em Minas Gerais 
Juvenal Batista do Sacramento 
Kamila Lopes Batista  
Kilolo Móveis Ltda 
Krasis Empreendimentos Imobiliários Ltda 
Ladeira e Ladeira Limitada 
LAFARGE HOLCIM (BRASIL) S.A 
Lagoa Dourada Comercio & Transporte de Petroleo Ltda 
Lanchonete Eman LTDA 
Lara e Resende Tecnologia da Informação Ltda 
Lara Moveis LTDA 
Laticinios Madre de Deus de Minas Ltda 
Laticinios Rosena LTDA 
Laticínios Santiago Ltda 
Laticinios São Vicente de Minas S.A 
Laticínios São Vicente de Minas S.A. 
Laticinios Vitoria LTDA 
Lester Rezende Dantas  
Lobato & Filhos Otica Ltda 
Loja a Princesa LTDA 
Lombardi & Boucherville Comercio De Veiculos Ltda 
Longati Junior &Cia Ltda 
LP Souza Centro Automotivo LTDA - ME 
Luciana Benjamim de Oliveira 96839813649 
Luciano e Sinara Academia Ltda 
Luciano Neves Arruda ME 
Lucilea de Sousa Resende Salgado 
Lucio Melo de Lima - ME 
Luck's Modas Ltda 
Luiz Carlos da Silva 
M A Pinto Construtora, Topografia e Aratefatos de Cimento 
LTDA - ME 
M R Vasos e Rações Ltda 
M. Marcia de A. Aguiar - ME 
M.R. Academia Ltda - ME 
MA Belle Moda Feminina Ltda 
MA Belle Moda Jovem Eireli 
Magazine Luiza S/A 
Magnu's Minerais e Ligas LTDA 

Manga Agronegócios Ltda EPP 
Mantiqueira Recauchutadora e Comercio de Pneus Ltda ME 
Marcelo Cassio Ribeiro 92717829687 
Marcelo Gerent ME 
Marcio Patricio Pereira 
Márcio Sebastião Rodrigues – EPP 
Marcy Mara Das Dores Santos 
Maria do Carmo Lara 
Maria do Carmo Silva - ME - Paciolo 
Mario Jose de Resende Filho  
Marli Caludineia da Silva 11411092635 
Marluvas Calçados de Segurança Ltda - Dores de Campos 
Marluvas Calçados de Segurança Ltda - Madre de Deus de 
Minas 
Marluvas Calçados de Segurança Ltda - Minduri 
Marluvas Calçados de Segurança Ltda - São Vicente de Minas 
Marta Mara Alves de Andrade ME - Del Fit 
Martins Contabilidade Treinamento e Desenvolvimento Ltda 
Masende Materiais de Constreução Ltda - ME 
Material de Construção Tupã Ltda 
Maura Maia de Souza - ME 
Megafit Academia Ltda - ME 
Melt Metais e Ligas S/A 
Mercearia Nações Unidas LTDA - ME  
Mercês de Água Limpa Cartório de Notas 
Micheli Trindade Silva  
Millenium Equipamentos Ltda ME 
Minduri Cartório do Registro Civil e Anexos  
Mineração Barroso Indústria e Comércio Ltda 
Mineração Omega Ltda 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Procuradoria 
Geral de Justiça 
Ministério Público Federal 
Model Look Ltda - EPP 
Moises Antonio de Souza 
Monalisa Reis  
Movimente Espaço Fit LTDA - ME 
MRS Logística S.A 
MRV Construções Ltda 
MRV Engenharia e Participações S.A. 
Multipla Escolha LTDA 
Município de Andrelândia 
Municipio de Barroso 
Municipio de Conceição da Barra de Minas  
Município de Coronel Xavier Chaves 
Município de Dores de Campo 
Municipio De Entre Rios De Minas 
Município de Itabira  
Município de Jeceaba 
Município de Lagoa Dourada  
Município de Madre de Deus de Minas 
Município de Minduri 
Município de Nazareno  
Município De Piedade Do Rio Grande 
Município De Prados  
Município De Resende Costa 
Município De Ritápolis 
Município de Santa Cruz de Minas 
Município de São Brás do Suaçuí 
Município de São João del Rei 
Município de São Tiago  
Município de São Vicente de Minas  
Municipio de Tiradentes 
Murilo Francisco Misson Junior - ME  
N Barbosa SPE Eirele  
Najara Neri Silva 
Neida Magalhães da Costa - ME 
NGB Associação Nova Geração Brasil 
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Nova Opção Conveniência Ltda EPP 
Obras Sociais Fe e Alegria 
Ofício de Registro Civil Com Atribuição Notarial 
Oliveira Junior Agro Comercial Industrial Eireli 
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais 
Osmar Antônio de Carvalho Júnior 
Padaria e Mercearia ABS Ltda 
Pamela Fiche da Matta Sampaio - ME 
Pampa e Ziza Contabilidade Ltda 
Paroquia Nossa Senhora da Conceição de Conceição da Barra 
de Minas 
Paróquia São José Operário 
Paula e Guimarães LTDA – EPP(Laboratório Carlos Chagas) 
Paulo Cesar Durco 
Paulo Henrique Palumbo 
Paulo Wagner Nogueira Campos 07962420626 - TEMPLO FIT 
ACADEMIA  
Pedro Henrique dos Santos 08981021627 
Pedro Otávio David 
Pequena Tiradentes Lanchonete e Artesanatos Ltda 
Peter Chaves Marques Pereira - ME 
Physical Form. Academia 
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Polícia Militar de Minas Gerais / 13ª Região de Polícia Militar 
Portico Incorporadora E Construtora Ltda – Me 
Posto atlas Ltda 
Pousada Pouso de Minas Ltda 
Prados Cartório de Registro de Imóveis 
Premoldados Carvalho de Madre de Deus de Minas 
Primu`s Contabilidade Ltda - ME 
Priscila Nogueira Teixeira - ME 
Procon - Municipio de São João del Rei 
Produtos Alimentícios Croques LTDA 
Protmaster Indústria e Comércio de Artefatos de Couro de 
Dores de Campos Ltda 
PS13 Madeira com Arte LTDA - ME 
Psicomed de São João del Rei Ltda 
Radio Colonial FM Del Rei Ltda - Epp 
Radio São João del Rei S/A 
Ramalho e mustafa empreendimentos imobilharios LTDA 
Re Sousa Lopes LTDA - ME 
Real São João  Peças Diesel Ldta 
Realmotos Del Rei Ltda 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
de Entre Rios de Minas 
Registro de Imóveis - MARIA NADIR DE BOUCHERVILLE 
CARVALHO 
Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas  
Rejane Aparecida das Chagas Carvalho Lopes 
Renan Guimarães Resende 07309873610 
Renova Odontologia e Medicina Ltda 
Resende Costa Cartório Reg. Titulo e Docum. P. Juridica e 
Protestos  
Resind Industtria e Comércio LTDA 
Rigotto Engenharia e Comércio Ltda 
Rinaldo Siqueira Farias Junior 07391556602 
Rivelli Alimentos S.A 
Rocha Fit Academia Ltda 
Rodoviária Medicamentos Ltda 
Rogério de Jesus  
Rogério dos Santos Resende Sociedade de Advogados 
Rogério Toledo de Almeida e Cia Ltda 
Roltec Mercantil LTDA - EPP 
Rosângela Aparecida dos Santos Sena - ME (Elite Academia) 
RITAPOLIS 
Rosângela Aparecida dos Santos Sena - ME (Elite Academia) 
SJDR 
Rosilda Maria da Paixão Moreira 03666628648 

Rosimeire Garcia Resende 82012954634 
Rozzetto Silva Sociedade de Advogados  
RRV Diagnósticos por Imagem LTDA 
RSR Soluções Financeiras Imobiliárias e Seguros Ltda 
Rubens Luiz Resende 
S & S INFO COMERCIO ELETRONICO PRADENSE LTDA - 
ME  
Sabor Rural Restaurante e Artesanato em Tiradentes Ltda 
Samira Lucia Batista - MR 
Sandra Aparecida de Serpa Nascimento 
Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei 
Santa Cruz de Minas Serviços LTDA - ME 
Santissimo Resort Ltda 
Santoza Empreendimentos Ltda 
São Joanense Textil Ltda 
São João Del Rei Cartório do Segundo Ofício de Notas 
Satec Empreendimentos Ltda - ME 
Scheila Rose Albano de Oliveira - ME (Academia Bauer Life, 
Colônia) 
Sebastião Sérgio de Freitas Eireli 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 
Sercon Serviços Contábeis Ltda 
Sergio Tonioli 
Serraria Agostini 
SH3 Informática Ltda 
Sheila da Silva Pires 01069188697 
Silva e Oliveira de Barbacena LTDA 
Sindicato dos Produtores Rurais de Madre de Deus Minas 
Social Futebol Clube 
Sociedade de Auxílio a Criança Enferma 
Somatori Soluções Contábeis LTDA 
SOS Condomínios MG Ltda 
Souza e Aguiar Comercio e Reprezentaçoes LTDA 
Souza e Lage Incorporadora e Construtora LTDA 
Speak Up Escola de Idiomas Eireli 
Sport Center Fernando Magno Esportes Ltda 
Stillo Car Centro Automotivo LTDA 
Sul Serviços de gerenciamento Informatizado e Lubrificação de 
Pontos Eireli 
Superação Projetos & Consultoria Ltda 
Supermercado Bergão Ltda 
Supermercado Casa do Fazendeiro LTDA 
Supermercado Douradão Ltda 
Supermercado Eskinão 
Supermercado Eskynão Ldta 
Supermercado Moreira de Barroso 
Supermercado Resende Costa Ltda - EPP 
Supermercado. Panificadora e Agropecuária Massa Ltda - ME 
T I Services Telecomunicacoes Eirele - ME 
Talyson Windson de Souza 11883182689 
Terrasa Engenharia LTDA 
TGA Materiais de Construção Ltda – ME  
Tiradentes Cartório de Notas  
Topa Tudo Mix Ltda - EPP 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais  
Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
Trilhos da Arte Artesanatos Ltda 
Unimed de São João del Rei – Coop. De Trabalho Médico 
Universidade Federal de São João del Rei 
Upa de São João del Rei  
Usichapas Ltda - EPP 
Usina de Beneficiamento Del Rios Ltda 
Vania Aparecida Martins 
Veiculos Avenida de Barroso LTDA 
Vertentes Clínica Médica e Odontológica Ltda 
Viação Presidente Ltda 
Vidraçaria Ferreira Buzatti Ltda - ME 
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Vidraçaria Matosinhos Ltda 
Villa Sport Academia e Comércio Ltda ME 
Visual Concretos Ltda 
Visual Construtora Del Rei LTDA-EPP 
Viviane de S. Nascimento 
VL MINDURI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

Vovo Ziza Gourmet  Eireli - ME 
VS Pré Moldados e Artefatos de Cimento Ltda 
Washington Luiz da Silva - ME 
Wesley Geraldo de Melo Jaques 08924356666 
WK Peças Automotivas Ltda – EPP  
WM Metalúrgica e Construções Ltda 
Lúcio Flávio Guimarães da Trindade 18589170772 

Ofício De Registro De Títulos E Documentos E Civil Das 
Pessoas Jurídicas 
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1.7.2 Regulamento especial do estágio curricular supervisionado para o período da 

pandemia do covid-19 

 

Em função da pandemia da covid-19 e, no intuito de resguardar a instituição 

de ensino em função do potencial risco de contaminação dos discentes no 

cumprimento do estágio, passou-se a exigir dos discentes e das empresas 

conveniadas, concedentes do estágio supervisionado, um termo apropriado em que 

as duas partes se comprometem a seguir à risca, as recomendações de prevenção 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), quando do cumprimento das atividades 

por parte dos discentes matriculados na instituição. 

Para fins de documentação, fora proposto um modelo declaratório de 

conformidade conforme anexo 7. No entanto, em caso de existir um modelo próprio 

da instituição concedente de estágio, ele é também válido e considerado suficiente 

para mitigar impactos causados pela pandemia do covid-19. 

 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com  a rede de escolas da educação 

básica 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática  

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.10 Atividades complementares 

 

 As atividades complementares são as ações realizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão como forma de aprofundamento em aspectos acadêmicos e 

culturais do aluno, adicionando à sua formação regular informações e vivências que 

dão suporte à consecução dos objetivos previstos para o Curso e à formação de um 

perfil de egresso desejado. 



73 
 

 O Curso de Ciências Contábeis desenvolve e gerencia as atividades 

complementares em consonância com o Regulamento que segue abaixo, elaborado 

pela Núcleo Docente Estruturante e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, 

após as deliberações cabíveis. 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares 

 

Tratando-se de componente curricular obrigatório do Curso de Ciências 

Contábeis, as Atividades Complementares dispõem de regulamento próprio, que é 

apresentado a seguir: 

 

Art. 1º – As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis, ministrado pelo UNIPTAN, sendo o seu 

integral cumprimento indispensável para a obtenção do diploma de bacharel em 

Ciências Contábeis. 

 

Art. 2º – As Atividades Complementares são coordenadas por um docente integrante 

do curso, designado pelo Coordenador de Curso, ou pelo próprio Coordenador de 

Curso. 

 

Art. 3º – Integram as Atividades Complementares os seguintes itens, distribuídos nas 

diferentes modalidades: 

 

i) Atividades de ensino: 

- Disciplinas cursadas na própria Instituição ou em outra instituição, desde que com 

anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

- Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição; 

- Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou em outra instituição, 

desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares. 
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ii) Atividades de pesquisa: 

- Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou voluntário, em 

projeto desenvolvido no UNIPTAN; 

- Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição ou de outra 

instituição, na forma de resenha, ensaio ou artigo científico; 

- Publicação de livro ou material acadêmico relevante. 

 

iii) Atividades de extensão: 

- Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, mesas 

temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, encontros regionais ou nacionais; 

- Participação em semanas acadêmicas do Curso de Ciências Contábeis do 

UNIPTAN ou de outro curso do UNIPTAN ou de outra instituição de ensino superior, 

desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

- Cursos de atualização na área de Ciências Contábeis; 

- Participação de atividades, projetos e programas de extensão promovidos pela 

própria Instituição ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela 

Coordenação das Atividades Complementares; 

- Participação em representação estudantil na própria Instituição; 

- Participação em intervenção social ou ação comunitária promovida pela própria 

Instituição ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela 

Coordenação das Atividades Complementares; 

- Participação em programas oficiais de voluntariado; 

- Participação em ações sociais de ONGs locais. 

 

iv) Atividades culturais: 

- Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, lançamentos de livros e 

similares na área de Ciências Contábeis, desde que com anuência prévia pela 

Coordenação das Atividades Complementares e seguidos de relatório escrito sobre o 

evento; 

- Participação em organização de eventos na área de Ciências Contábeis, desde que 

com anuência prévia pela Coordenação de Atividades Complementares; 
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- Participação em eventos relacionados a: Educação Ambiental; Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena; Direitos Humanos. 

 

§ Único – O aluno deverá cumprir carga horária em pelo menos 2 (duas) 

modalidades listadas no caput deste artigo. 

 

Art. 4º – Para efeito de contagem da carga horária de Atividades Complementares 

para cada aluno, levando-se em conta o objetivo da inserção do discente em eventos 

pluridiversificados, será considerada a relação apresentada abaixo entre o tipo de 

atividade e a carga horária máxima computada respectivamente para mesma: 

 

 

ITEM ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

1. ATIVIDADES DE ENSINO 

1.1 Cursos realizados na própria Instituição ou em outra instituição 50 h 

1.2 Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição 50 h 

1.3 Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou em 

outra instituição 

20 h 

1.4 Estação de aprendizagem prático 50 h 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

2.1 Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou 

voluntário, em projeto desenvolvido no UNIPTAN 

50 h 

2.2 Publicação de trabalho acadêmico em anais do evento: 

Não indexado 

Indexado Qualis 

- Local 

- Regional 

- Nacional 

- Internacional 

 

20 h 

 

25 h 

30 h 

40 h 

50 h 

2.3 Apresentação de pôster ou painel 10 h 

2.4 Publicação em artigos e periódicos 30 h 

2.5 Publicação de livro ou material acadêmico relevante 50 h 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

3.1 Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, 

encontros, mesas temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, 

50 h 



76 
 

encontros regionais ou nacionais 

3.2 Participação em semanas acadêmicas do Curso de Ciências 

Contábeis do UNIPTAN ou de outro curso do UNIPTAN ou de 

outra instituição de ensino superior 

80 h 

3.3 Cursos de atualização na área de Ciências Contábeis 50 h 

3.4 Participação de atividades, projetos e programas de extensão 

promovidos pela própria Instituição ou por outra instituição 

50 h 

3.5 Participação em representação estudantil na própria Instituição 50 h 

3.6 Participação em intervenção social ou ação comunitária promovida 

pela própria Instituição ou por outra instituição 

50 h 

3.7 Participação em programas oficiais de voluntariado 50 h 

3.8 Participação em ações sociais de ONGs locais 50 h 

4. ATIVIDADES CULTURAIS 

4.1 Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, lançamentos 

de livros e similares na área de Ciências Contábeis 

40 h 

4.2 Participação em organização de eventos na área de Ciências 

Contábeis 

40 h 

4.3 Participação em eventos relacionados a: Educação Ambiental; 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; Direitos Humanos 

40 h 

 

Art. 5º – Todas as atividades realizadas, bem como a participação como ouvinte nas 

atividades previstas como tal, devem ser comprovadas na forma de declarações, 

certificados, históricos ou similares, bem como relatórios quando for o caso. 

 

Art. 6º – O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de 

Ciências Contábeis, a carga horária total de 120 (cento e vinte) horas de 

Atividades Complementares, nos termos estabelecidos no presente Regulamento. 

 

§ Único – O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as 

Atividades Complementares acarretará automaticamente a necessidade de posterior 

rematrícula do aluno em alguma disciplina do curso, ainda não cursada pelo mesmo, 

para que dê continuidade ao vínculo estudantil com o UNIPTAN e complemente a 

carga horária necessária dessas atividades. 

 

Art. 7º – Cabe ao Coordenador das Atividades Complementares orientar o aluno 

quanto à frequência e à certificação delas. 
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Art. 8º – O Curso de Ciências Contábeis adotará modelos de fichas e relatórios 

específicos para acompanhamento e registro individual do cumprimento das 

Atividades Complementares. 

 

Art. 9º – Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso de Ciências Contábeis, que ficará responsável 

por analisar o conteúdo do mesmo e por emitir parecer final sobre a questão. 

 

Art. 10 – O presente Regulamento só poderá ser alterado pelo Colegiado do Curso 

de Ciências Contábeis, em reunião ordinária ou extraordinária, devendo as eventuais 

propostas de mudança ser encaminhadas à Pró Reitoria de Assuntos Acadêmicos, 

que se manifestará favoravelmente ou não às alterações, no todo ou em parte, a 

partir de quando as decisões tornar-se-ão efetivas. 

 

Art. 11 – Quaisquer decisões adicionais em relação às Atividades Complementares 

não contempladas neste Regulamento deverão ser tomadas pela Pró Reitoria de 

Assuntos Acadêmicos do UNIPTAN. 

 

1.10.1 Regulamento especial das atividades complementares para o período da 

pandemia do covid-19 

 

O presente regulamento dispõe sobre a adaptação das atividades complementares 

do curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN, no período de contingência da 

pandemia de covid-19, conforme legislação brasileira vigente. 

 

Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade definir quais serão as atividades 

complementares a serem validamente deferidas no curso de Ciências Contábeis do 

UNIPTAN, de acordo com a legislação em vigor, instituída pela Câmara de Educação 

Superior e Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), Diretrizes Curriculares do 

Curso (DCN) de Ciências Contábeis, a fim de propiciar ao aluno a aquisição de 
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experiências diversificadas e indispensáveis ao seu futuro profissional, vinculando 

teoria e prática durante o período da pandemia COVID19. 

 

Art. 2° - As atividades complementares da formação discente, que se constituem 

como componente curricular obrigatório do curso de Ciências Contábeis do 

UNIPTAN, de todos os grupos e modalidades, poderão ser realizadas a distância, 

nesta instituição de educação superior ou em outras organizações públicas ou 

privadas de reconhecida atuação em seu segmento. 

 

§1º Excepcionalmente, não haverá limite de carga horária de atividades 

complementares realizadas a distância, durante o primeiro semestre letivo de 2020 e 

até que sejam retomadas oficialmente as aulas presenciais pelo UNIPTAN, para fins 

de cômputo e registro em histórico acadêmico. 

 

§2º As atividades complementares a distância mencionadas no caput deste artigo 

terão valor idêntico àquelas presenciais, comumente ministradas antes da pandemia 

de COVID-19, para cômputo e registro em histórico acadêmico. Bem como será 

acrescida mais uma modalidade de atividade: Atividades de extensão comunitária. 

 

ITEM ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO COMUNITÁRIA 

Participação em ações sociais e comunitárias durante a pandemia. 

5.1 Doação de Sangue (com contato prévio e agendamento de horário 

para doação com o Hemominas) 

1. Apresentar Comprovante emitido pelo Hemoninas 

2. Carga horária de 20 horas para cada doação 

 

 

80 h 

5.2  Doação de Alimentos não perecíveis (mínimo de 30kg) 

1. Apresentar declaração fornecida pela Copex que recebeu a 

doação do estudante. 

2. Carga horária de 20 horas para cada doação 

 

80 h 

5.3 Doação de Agasalhos (15 peças unitárias de roupas) 

1. Apresentar declaração fornecida pela Copex que recebeu a 

80 h 
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doação do estudante. 

2. Carga horária de 20 horas para cada doação 

 

5.4 Doação de Materiais e produtos de higiene e limpeza (25 produtos 

e/ou materiais para uso). 

1. Apresentar declaração fornecida pela Copex que recebeu a 

doação do estudante. 

2. Carga horária de 20 horas para cada doação 

 

80 h 

 

Art. 3° - Serão mantidos a carga horária total para integralização prevista no Projeto 

Pedagógico de Curso e os processos, procedimentos e limites de carga horária 

específicos para cada grupo e modalidade, para fins de cômputo e registro em 

histórico acadêmico, definidos no Regulamento de Atividades Complementares do 

Curso de curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN vigente, nos termos da 

legislação em vigor. 

 

Art. 4° - O discente deverá requerer a validação da atividade complementar ofertada 

pelo UNIPTAN ou por outra instituição, na Coordenação do Curso, através de e-mail 

(cienciascontabeis@uniptan.edu.br), mediante apresentação de cópia digital de 

certificação. 

 

Parágrafo único. O requerimento deve ser formulado dentro do prazo estabelecido 

no calendário acadêmico vigente. 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito da graduação no UNIPTAN 

apresenta os seguintes objetivos: 

- Oferecer ao aluno a oportunidade de experiência em atividade de pesquisa, 

complementando o estudo científico e técnico com o desenvolvimento da prática 

profissional. 
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- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, na área 

escolhida para a pesquisa, propiciando ao aluno a oportunidade para o 

desenvolvimento das habilidades de pesquisador. 

O formato de elaboração, entrega e apresentação do Trabalho de Conclusão 

de Curso é definido no Regulamento para Trabalhos de Conclusão de Curso emitido 

pela Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão e Pro-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos. O TCC pode ser realizado de maneira individual ou em duplas, e deve 

ser desenvolvido no formato de artigo. O artigo finalizado dever ser apresentado à 

comissão composta por 2 (dois) ou 3 (três) professores, internos ou externos. 

 

1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

 

O para Trabalhos de Conclusão de Curso do UNIPTAN é apresentado a 

seguir: 

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória para os 

Cursos de Graduação do UNIPTAN. 

 

Art. 2º - O TCC de graduação tem como objetivos: 

I - Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos 

e teorias adquiridos durante o curso de graduação, por meio da elaboração e 

execução de um projeto de pesquisa; 

II - Estimular o aprofundamento temático, a pesquisa bibliográfica 

especializada, a interpretação crítica e a produção científica; 

III - Desenvolver a capacidade de planejamento, a disciplina, o espírito crítico 

e reflexivo para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação; 

IV - Estimular a inovação tecnológica e o espírito empreendedor, por meio da 

execução de projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais 

possam ser patenteados e/ou comercializados; 

V - Estimular a formação continuada. 
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Art. 3º - As atividades relacionadas ao TCC, que inclui a elaboração do projeto de 

TCC, elaboração e apresentação do TCC, serão desenvolvidas por meio de 

disciplinas curriculares específicas dos cursos de graduação do UNIPTAN. 

 

Art. 4º - As atividades relacionadas ao TCC (a elaboração do projeto de TCC, 

elaboração e apresentação do TCC) serão desenvolvidas individualmente ou em 

dupla, podendo estas serem multidisciplinares, de acordo com normas específicas de 

cada curso. 

 

Art. 5º - O aluno desenvolverá as atividades relacionadas ao TCC (a elaboração do 

projeto de TCC, elaboração e apresentação do TCC) sob o acompanhamento do 

professor da respectiva disciplina, que estabelecerá os prazos para a entrega das 

partes e a distribuição de pontos para as atividades da disciplina. 

 

Art. 6º - Para aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC, o aluno deverá obter 

nota final igual ou superior a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no 

semestre letivo e comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas. 

 

§ único - Não haverá exame especial para as disciplinas relacionadas ao TCC, 

devendo o aluno reprovado refazer a(s) disciplina(s) em outra oportunidade. 

 

Art. 7º - A conclusão do curso de graduação e a expedição do respectivo diploma 

estarão condicionadas ao cumprimento, pelo aluno, de todo o currículo pleno, com 

aproveitamento adequado, incluindo a aprovação nas disciplinas relacionadas ao 

TCC. 

 

Art. 8º - A participação do aluno em qualquer outra atividade de pesquisa, extensão 

e/ou acadêmica não o exime do curso de disciplinas ou da realização de atividades 

relacionadas ao TCC. 

 

Art. 9º - Exigências adicionais para aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas 

ao TCC, além das apresentadas no presente regulamento, como participação dos 

alunos em bancas de apresentação de TCC do seu curso e similares, poderão ser 

estabelecidas pelas Coordenações de Curso. 

 

§ único - Será estimulada a participação de outros alunos nas bancas de 

defesa de TCC, na qualidade de ouvintes, que farão jus à declaração, para 
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fins de cômputo de sua participação como Atividade Complementar, de acordo 

com a carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico de Curso. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROJETO DE TCC 

 

Art. 10º - O projeto de TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em 

disciplina específica, de acordo com a matriz curricular do curso de graduação. 

 

Art. 11 - O projeto deverá ser elaborado considerando aspectos relativos ao tema e 

ao tipo de pesquisa a ser desenvolvido. 

 

§ 1º - O TCC deverá caracterizar pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada. 

 

§ 2º - O tema do TCC deverá estar inserido em área correlata ao curso de 

graduação.  

 

§ 3º - A mudança do tema do projeto será permitida a qualquer momento, 

desde que ocorra com a anuência do professor responsável pela disciplina. 

 

Art. 12 - O projeto deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura:  

I. Introdução; 

II. Problema; 

III. Justificativa; 

IV. Objetivos geral e específicos; 

V. Marco teórico / Revisão bibliográfica; 

VI. Material e métodos / Procedimentos metodológicos; 

VII. Cronograma; 

VIII. Referências. 

 

Art. 13 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega, ao professor da 

disciplina, da versão final e completa do projeto de TCC, sendo esta condição 

indispensável para a aprovação na disciplina. 
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CAPÍTULO III 

DA ELABORAÇÃO E ENTREGA DO TCC 

 

Art. 14 - O TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em disciplina 

específica, de acordo com a matriz curricular do curso de graduação. 

 

Art. 15 - O TCC será elaborado no formato de artigo científico, contendo de 12 a 20 

páginas (incluindo as referências) e estruturado de acordo com ABNT, Vancouver ou 

normas específicas do curso. 

 

§ 1º - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de 

graduação ou pós-graduação. 

 

§ 2º - Será rejeitado o TCC entregue em versão que caracterize cópia de outro 

trabalho concluído ou em andamento. 

 

Art. 16 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega da versão final e 

completa do TCC, que deverá ser encaminhada, em arquivo digital, em ambos os 

formatos Word e PDF, para o endereço eletrônico do professor da disciplina. 

 

Art. 17 - A entrega da versão final do TCC é condição indispensável para a 

aprovação na disciplina e deverá ser feita dentro das datas estabelecidas pelo 

professor da disciplina. 

 

§ único - O professor da disciplina será responsável pela busca de eventuais 

plágios nos trabalhos entregues. 

 

Art. 18 - A elaboração do TCC será avaliada, pelo professor responsável, em 60 

(sessenta) dos 100 pontos distribuídos na disciplina, incluída nesta pontuação a 

entrega da versão final definitiva do TCC acatando as considerações e sugestões da 

banca. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

 

Art. 19 - O TCC deverá ser apresentado, em sessão pública, individualmente ou em 

dupla, à comissão composta por 2 (dois) ou 3 (três) professores, internos e/ou 

externos ao Curso, convidados a cargo da Coordenação. 
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§ único - Para apresentações em dupla, deverá ser realizado sorteio da ordem 

de apresentação, no ato da banca. 

 

Art. 20 - Para a apresentação, o aluno deverá utilizar equipamento audiovisual, 

devendo, para tanto, providenciar a reserva prévia do equipamento junto ao setor 

competente do UNIPTAN. 

 

Art. 21 - As datas, horários e locais das sessões de apresentação serão definidos e 

divulgados pela Coordenação de Curso, podendo ocorrer com aproveitamento da 

estrutura oferecida pelo Congresso de Pesquisa e Extensão ou da Mostra Científica 

do UNIPTAN. 

 

Art. 22 - A estrutura e a duração das sessões de apresentação serão estabelecidas 

pelas respectivas Coordenações de Curso. 

 

Art. 23 - A apresentação do TCC será avaliada, pelos membros da banca 

examinadora, em 40 (quarenta) dos 100 pontos da disciplina, segundo os critérios: 

I. Avaliação do trabalho escrito: relevância do tema, aspectos gerais de 

redação (apresentação técnica do texto, clareza e objetividade da linguagem), 

formulação adequada do problema, clareza do objetivo, apresentação e 

discussão dos resultados, confiabilidade dos dados e fundamentos 

apresentados, argumentação, qualidade da bibliografia utilizada e conclusão; 

II. Avaliação da apresentação oral: domínio, clareza e segurança em relação 

ao conteúdo do trabalho escrito, recursos didáticos utilizados na 

apresentação, respostas adequadas às questões formuladas, domínio em 

relação à organização e sequência das informações mais importantes 

(assunto, problema, objetivo, metodologia, argumentação e conclusão). 

 

§ único - Critérios adicionais poderão ser estabelecidos pelas Coordenações 

de Curso. 

 

Art. 24 -  A ausência do aluno para apresentação do TCC, sem motivo justificado, 

implicará, automaticamente, na sua reprovação na disciplina. 

 

Art. 25 - A nota final da apresentação será computada a partir da média das notas 

individuais dos examinadores, registradas em formulário próprio elaborado pela 

Coordenação de Curso e assinado pelos examinadores. 
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Art. 26 - O formulário de avaliação do TCC, devidamente preenchido e assinado 

pelos examinadores, deverá ser entregue ao professor da disciplina pela 

Coordenação de Curso, no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a realização da 

apresentação. 

 

Art. 27 - O formulário de avaliação conterá campo para as recomendações de 

alteração, adequação e/ou revisão do trabalho, que deverão ser feitas pelo aluno no 

prazo de até 1 (uma) semana, para entrega ao professor da disciplina. 

 

CAPÍTULO V 

DA VERSÃO DEFINITIVA PARA DEPÓSITO 

 

Art. 28- Após a defesa do TCC, o aluno terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos 

para envio da versão definitiva do TCC ao professor da disciplina, com as alterações 

sugeridas pela banca. 

 

Art. 29 - A versão definitiva do TCC, contendo as alterações sugeridas pela banca, 

deverá ser entregue, pessoalmente, na Biblioteca do UNIPTAN, em arquivo digital, 

em formato PDF, até o 5º (quinto) dia letivo do semestre subsequente ao da 

apresentação para a banca. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30 – Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelas Pró-

reitorias e Coordenações de Curso.  

 

Art. 31 – Este Regulamento entra em vigor a partir da sua assinatura e publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

1.12 Apoio ao discente 

 

O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das 

necessidades educacionais específicas visando os recursos necessários ao 

aprendizado e as atividades desenvolvidas, especialmente em relação ao 
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aproveitamento e postura dos alunos frente às mesmas. As ações acontecem em 

parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), Intérprete de Libras, Professor 

de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias Assistivas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum 

tipo de dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. 

Durante o atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com 

o objetivo de identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades 

do aluno. Através do diálogo, análise da situação individual e do contexto 

sociocultural do discente, é possível criar estratégias de apoio, motivação, 

acompanhamento e reorganização da vida escolar objetivando sanar ou minimizar os 

problemas acaso ocorrentes.  

O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e 

os professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas 

diversas turmas, colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua 

como um espaço de escuta e acolhimento aos discentes. 

 

Encaminhamento ou solicitação 

O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do 

NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente 

com a Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por 

professores ou coordenadores. 

 

Especificidades de atendimento 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
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O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se 

concretiza apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no 

Centro Universitário. A inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para 

além de um sujeito de direitos, um par. Não se deve pensar em inclusão para o 

outro, mas com o outro, em um permanente exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade 

para lidar com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como 

os visuais, auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de 

atendimento estão desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza 

mais complexa, a Instituição busca parcerias com serviços especializados, convênio 

com instituições da área da saúde e assistência social.  

 

1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, 

mentais, etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo 

V da Educação Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a 

permanência, o percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da 

adequação de espaços físicos e recursos específicos, busca-se uma maior 

apropriação do ambiente institucional, a integração junto aos alunos, ao corpo 

docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados 

para acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no 

que concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, 
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banheiros adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades 

educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua 

realidade. No processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma 

avaliação prévia da situação dos mesmos, suas demandas e necessidades 

específicas. São realizadas anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento 

Individual), este é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas 

as informações são devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho 

de acompanhamento psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e 

pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento 

individual, bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente 

providenciados pela instituição. 

 

1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada 

pelo Decreto 5.626/05 

 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar 

o acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 

Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos 

processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. 

Atendendo ao Art. 4º da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e 

extensão, nos cursos de formação de professores para a educação básica. 
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A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e 

funcionários, bem como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa 

surda, tanto no âmbito educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 

comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para 

atividade de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias 

para melhor concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados 

e desafiados a este aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e 

a partir daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de 

atividades, visando um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 

 

O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no 

Ensino Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente 

recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 

participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo 

de aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo 

menos uma parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos 
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antissociais, marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado 

nas abordagens e encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 

avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são 

criadas estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo 

o processo de aprendizagem. 

 

1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme 

disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos 

de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída 

nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito 

a acompanhante especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno 

no ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do 

autismo, colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas 

desenvolvidas junto ao discente.  Atua também como apoio e orientação à família, 

em um exercício mútuo de descobertas e construção de novas possibilidades para o 

discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma 

sistemática e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a 
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respeito dos pontos positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em 

particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

- Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de 

Avaliação Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos 

setores responsáveis, sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da 

Coordenação de Curso para tomadas de providências. A gestão do curso é realizada 

considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 

como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do mesmo, com 

apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e processo de 

autoavaliação periódica do curso. 

- Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento 

presencial em dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional 

e atendimento por escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos 

saguões da Instituição, toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do 

curso, em quaisquer aspectos. As mensagens colhidas pela Ouvidoria são 

encaminhadas aos setores específicos para análise e pronta-resposta ao solicitante, 

sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso em 

questão para tomadas de providências; 

- Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente 

nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de 

trabalho de conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo 

Docente Estruturante, que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha 

ao Colegiado de Curso para discussão e, quando é o caso, para alteração de 

procedimentos; 

- As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são 

encaminhadas à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, seguindo-se o trâmite interno estabelecido para tal. 
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1.14 Atividades de tutoria 

 

Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade 

presencial, oferecem disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado 

pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, prezando 

pela qualidade do ensino proporcionado aos discentes e em atendimento ao Art. 1º, 

são disponibilizadas atividades de tutoria. 

Essas disciplinas são gerenciadas pelo Núcleo de Educação a Distância 

(NEAD), que é responsável por acompanhar toda a logística de desenvolvimento das 

disciplinas. O NEAD é composto pelo coordenador, pela equipe de TI, pelos tutores e 

monitores. O coordenador atende presencialmente os alunos em suas dúvidas 

relacionadas ao desenvolvimento das disciplinas ofertadas na modalidade EaD. Esse 

profissional é responsável por fazer uma aula inaugural em todo início de semestre, 

apresentando aos alunos que estão matriculados em disciplinas 100% on-line a 

estrutura e o desenvolvimento de tais disciplinas. Além disso, junto com a equipe do 

departamento de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, é responsável pela 

organização dos agendamentos e aplicação das provas finais realizadas nos 

Laboratórios de Informática.  

Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no AVA. Entre suas responsabilidades está a 

moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios 

alunos e entre aluno e tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, 

construir argumentos e revisar conceitos. Os tutores respondem a eventuais dúvidas 

e fazem suas considerações a respeito das discussões.   

Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim 

como o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a 

fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em 

grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos. O tutor atua, também, como mediador na preparação dos 

alunos para o pensar, por meio da estimulação das capacidades investigadoras dos 
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discentes. Ele participa do processo de avaliação do material didático, a cada final de 

disciplina, objetivando contribuir com o aperfeiçoamento de todo o material. 

A partir de 2020/2, as disciplinas on-line passaram a oferecer aos alunos 

encontros síncronos semanais com os tutores. Esses encontros são momentos de 

complementação e discussão do conteúdo, de esclarecimento de dúvidas 

relacionadas às atividades, de aproximação entre alunos e tutores.  

            Outro ator fundamental nas disciplinas ofertadas a distância é o monitor. Esse 

é um suporte técnico presencial oferecido pelo UNIPTAN. O monitor insere a 

presença humana no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso 

ao ambiente virtual de aprendizagem e garantindo a utilização completa das 

ferramentas disponibilizadas, tornando a EAD um processo menos solitário e mais 

comunitário, aumentando, assim, a adesão do estudante ao sistema. Cabe à 

monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar quanto ao acesso ao 

material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova presencial 

obrigatória. 

            Além da oferta de monitoria, profissionais de TI estão à disposição dos alunos 

na Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao AVA e uso das tecnologias 

disponíveis. 

            As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos 

estudantes e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a 

disciplina está em andamento e ao ser finalizada, o que embasa a coordenação do 

curso para a tomada de decisões. Tais decisões englobam, entre outras, adaptações 

e mudanças na forma de condução das disciplinas, atualizações do material didático 

e do AVA. Essas medidas, corretivas e de aperfeiçoamento, podem acarretar 

alterações tanto em disciplinas em andamento quanto no planejamento de atividades 

futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância e possui função pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve 
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ao fato de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as 

variações do espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno 

encontram-se em condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um 

atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula a qualquer momento, 

maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. Nesse 

contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento.  

            O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que 

o estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. 

            Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação 

no corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos 

de formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre 

coordenação de curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância 

como técnico, tutor ou professor. 

            Os tutores passam por capacitações que os habilitam para atuarem nas 

atividades de tutoria. As capacitações proporcionam o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais necessários para atuação no 

ensino a distância e no ambiente virtual de aprendizagem. Periodicamente, discentes 

e equipe pedagógica do curso avaliam os tutores para detecção da necessidade de 

novas capacitações.  

            O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com 

temáticas direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, por meio das quais 

os tutores têm a possibilidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Esse 

aperfeiçoamento pedagógico possibilita a elaboração de aulas mais práticas, 

criativas e inovadoras, que priorizam a proatividade, colaboração e cooperação entre 
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discentes, auxiliando diretamente no processo ensino-aprendizagem, resultando em 

permanência e êxito nos conteúdos curriculares do curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo 

ensino-aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e 

interação, a incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de 

investigação não apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de 

disciplinas, mas principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que 

suscitam. 

Dessa forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. 

Possui um contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de 

oferecer laboratórios bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis 

com a boa qualificação de seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de 

ensino, pesquisa e extensão de destaque na região. Tudo isso em consonância com 

o perfil de formação dos cursos abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a 

interdisciplinaridade em busca de um conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de quatro Laboratórios de 

Informática e uma sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de 

Aprendizagem. Nesses espaços, o alunado aprimora seus conhecimentos práticos 

em consonância com a teoria aprendida através de disciplinas teóricas específicas 

da estrutura curricular do curso, além de utilizar esses espaços com o 

acompanhamento de profissionais para a realização de trabalhos e pesquisas em 

outras disciplinas. Destaca-se que um dos laboratórios de Informática tem como 

diferencial a viabilização de atividades vinculadas a tecnologias de informação e 

comunicação em todas as salas de aula da instituição devido a sua mobilidade 

facilitada. 
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Refletindo como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula 

pode ser benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca 

oferecer salas de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que 

propiciam aulas dinâmicas, com a possibilidade de complementação com textos, 

vídeos, desenhos, recurso de marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos 

tecnológicos disponibilizados em algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica 

conectada a um computador e um projetor multimídia. As salas que possuem esse 

recurso tecnológico estão adaptadas para aulas interativas, baseadas em atividades 

ativas e colaborativas de aprendizagem, com assentos capazes de se transformar 

em mesas para trabalhos em grupos. 

Além dessas salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia 

e computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos 

um ensino de qualidade, disponibiliza projetores multimídia em todas as salas de 

aula. Com todas as salas equipadas com recursos tecnológicos de projeção, é 

possível que professores conectem seus computadores pessoais durante as aulas, 

dinamizando e personalizando cada vez mais o aprendizado dos alunos.  

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área na 

Biblioteca com computadores dispostos em bancadas com cadeiras disponíveis para 

acesso a alunos e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição disponibiliza 

também terminais de computador distribuídos em seus saguões, para utilização livre 

dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, 

frequências, etc.). 

           Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que 

permitem a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio 

pode ser acessada por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem 

conectar-se notebooks, smartphones, celulares e similares.  

           Entre as redes sociais utilizadas nos processos de gestão e de ensino-

aprendizagem no UNIPTAN tem grande destaque a utilização dos contatos via 

grupos de WhatsApp e postagens/comentários através do Facebook e Instagram 

institucionais e por curso. 
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1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo UNIPTAN é o 

Canvas, uma plataforma de fácil utilização e que permite a disponibilização de 

conteúdos, a aplicação de atividades diversificadas – como fóruns, envio de 

arquivos, vídeos, áudios, etc. – a utilização de chats, o envio de avisos e mensagens, 

tudo isso promovendo a interação entre professores e alunos e significando o 

processo de ensino-aprendizagem.  

            Repensando as metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando 

pela qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar 

maior conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de 

proporcionar uma quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade 

da construção do conhecimento favorece a complementação desses personagens 

que, cada vez mais, aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso de Ciências 

Contábeis oferece disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado 

pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

            Nessas disciplinas na modalidade a distância, o Canvas é utilizado com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, 

pelo acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos 

ofertados na modalidade a distância e permite acompanhar constantemente o 

progresso dos estudantes. Nesse ambiente, é disponibilizado todo o conteúdo 

eletrônico necessário para cursar as disciplinas ofertadas na modalidade a distância, 

assim como todas as atividades que devem ser desenvolvidas.   

O Canvas foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia e 

responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar – 

uma vez que se trata de um ambiente on-line, que pode ser acessado de qualquer 

lugar e a qualquer momento, o que implica em liberdade, mas também em 
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responsabilidade. Liberdade para escolher o melhor horário e responsabilidade para 

escolher este horário e aproveitá-lo produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas para a modalidade EaD oferece: 

 Materiais de apoio: cartilha de participação em Fórum, dúvidas frequentes, 

agenda das disciplinas on-line, dicas sobre segurança na internet, entre 

outros. 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de 

cada conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Links das gravações dos momentos síncronos entre tutores e alunos. 

 Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir 

sobre um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam 

argumentos, e os tutores fazem considerações a respeito das discussões, 

tendo como objetivo direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

 Simulados: questões de múltipla escolha, por meio das quais os alunos podem 

testar os conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

 Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o 

envio de arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este 

espaço pode ser configurado com datas para envio das atividades, sendo 

desabilitado automaticamente após o prazo definido para envio. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser 

cumpridas pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, 

coordenador ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser 

utilizado para finalidades específicas, pois o melhor meio de interação com a 

turma é pelos fóruns. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou 

alguma sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 

títulos em várias áreas do conhecimento. 



99 
 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas 

para as disciplinas da modalidade a distância. 

 

Página de login e senha para acesso ao Canvas 

 

 

Página inicial do aluno ao acessar o Canvas 
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            Visualização do aluno ao acessar uma disciplina da modalidade a distância 

 

 

Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 
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Além das disciplinas ofertadas na modalidade a distância, o Curso de Ciências 

Contábeis também oferece disciplinas híbridas, as quais são compostas de uma 

parte presencial e uma parte em e-learning. A disciplina híbrida é distribuída em 4 

módulos, cujos conteúdos são disponibilizados no Canvas para estudo prévio do 

aluno. O objetivo é que o aluno se prepare para os encontros presenciais com o 

professor da disciplina, estudando esses conteúdos e realizando os exercícios 

referentes a cada módulo também disponibilizados no AVA.   

O Canvas para as disciplinas híbridas oferece: 

 Materiais de apoio: critérios de avaliação, vídeos de como fazer as atividades 

propostas (estudos de caso, handouts, mapas mentais, portfólios). 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de 

cada conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Atividades: exercícios de autocorreção, que compõem a nota do aluno. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser 

cumpridas pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou 

alguma sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 

títulos em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas 

para as disciplinas híbridas (o acesso ao Canvas e às disciplinas híbridas se dá da 

mesma forma como nas disciplinas da modalidade a distância, conforme 

apresentado anteriormente). 
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Visuali

zação do aluno ao acessar uma disciplina híbrida 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque 

como ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, 

torna-se de suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu 

funcionamento, assim como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações 

produzem insumos para que ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do 

ambiente virtual quanto dos conteúdos de cada disciplina. Além, os insumos 

produzidos pelas avaliações podem resultar em direcionamentos para novas 

capacitações de professores e tutores.  
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 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para 

todos os envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, 

tutores e demais agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os 

serviços em diversos formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de 

forma autônoma, isto é, sem ter de recorrer a terceiros.  

 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de 

barreiras nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material 

didático estar disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser 

acessado por meio da Internet, de modo que, independente do estilo de 

aprendizagem, o aluno tenha a oportunidade do acesso ao conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de 

estudo, está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer 

equipamento eletrônico, desde que disponha de um browser e se encontre 

conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade 

digital, está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual 

possuem fontes e tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte 

diretamente pelo navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

 

1.17.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no período de pandemia 

 

Com o reconhecimento da situação de pandemia, o Governo Brasileiro, por 

meio do Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 345/2020, 

estabelecendo medidas a serem adotadas pelas instituições de educação superior 

durante o período de ações emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela 

substituição das atividades presenciais, exceto as práticas profissionais e de 

laboratório, por atividades realizadas na modalidade de educação a distância ou por 

meio de aprendizagem remota; ou a suspensão das atividades e readequação de 
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seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias não cumpridos durante o 

período de suspensão.  

Nesse contexto, o UNIPTAN implantou o REAR (Regime Especial de 

Atividades Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas pela 

legislação acima, após rápido e minucioso levantamento das melhores opções 

disponíveis.  As atividades remotas (presença de forma virtual do professor na casa 

do aluno no horário exato da aula presencial e na mesma frequência com que elas 

aconteciam, ministrando aulas expositivas com slides, promovendo discussões sobre 

vídeos e textos, aplicando exercícios individuais, em grupo e atividades avaliativas) 

não devem ser confundidas com a modalidade de ensino a distância (EaD), tendo 

em vista que tal modalidade se caracteriza pela disponibilização de conteúdos em 

uma ambiente virtual de aprendizagem para acesso assíncrono do aluno, ou seja, 

sem a intermediação concomitante do professor. O aluno tem a autonomia para 

avançar nos conteúdos conforme seu tempo e ritmo. O professor, no papel de tutor, 

faz intervenções, corrigindo atividades e promovendo discussões em fóruns. Por 

outro lado, o REAR promove a interação aluno-professor  de modo síncrono, nos 

horários preestabelecidos para a aula e suas atividades, conforme descrito 

acima, são perfeitamente válidas para as situações em que se pretenda resguardar a 

saúde pública, como se verifica no disposto no Decreto-Lei n° 1.044/1969, que 

estabelece a possibilidade de tratamento diferenciado, com regime de exercícios 

domiciliares em substituição à exigência de comparecimento às aulas.   

Em total consonância com tais normativas, o UNIPTAN imediatamente passou 

a utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a continuidade das atividades de 

ensino, com manutenção da metodologia de ensino diferenciada adotada em seus 

cursos, além da possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona 

(gravação das aulas) entre professores e alunos. Duas ferramentas, em especial, 

foram adotadas para a condução do REAR, quais sejam, o Canvas (Ambiente Virtual 

de Aprendizagem) e o Zoom (aplicativo de videoconferência).  

Assim, o Canvas, que já era utilizado nas disciplinas da modalidade a 

distância e na disciplinas híbridas, teve sua utilização ampliada a todas as disciplinas 

teóricas para a disponibilização de conteúdos diversificados, atividades 



106 
 

avaliativas e a gravação das aulas síncronas. Todos os professores de disciplinas 

teóricas passaram a ter acesso às ferramentas de interação, de atividades, testes, 

criação de módulos, etc. Se antes o acesso ao Canvas era restrito aos alunos e 

professores/tutores de disciplinas da modalidade a distância e híbridas, com o 

REAR, esse acesso alcançou 100% dos alunos do UNIPTAN e 100% dos 

professores de disciplinas teóricas. 

Assim, o Canvas hospeda as disciplinas, cujas aulas síncronas ocorrem por 

meio do Zoom, que permite não só a interação simultânea entre professor e aluno, 

mas também o compartilhamento de tela, a aplicação de atividades em grupos e 

diagnósticos em tempo real.       

O Zoom consiste em um aplicativo de videoconferência que possibilita 

encontros virtuais (chamados de reuniões ou, no nosso caso, de aulas) com outras 

pessoas e permite a gravação desses encontros para visualização posterior. Para a 

utilização desse aplicativo nas aulas síncronas, os professores receberam uma 

licença de uso ilimitado e acesso a todas as ferramentas do Zoom. Dessa forma, 

com o Zoom hospedado dentro do Canvas, o professor agenda sua aula, gerando 

um link de acesso para os alunos, os quais, ao entrarem na disciplina dentro do AVA, 

conseguem ter acesso imediato à aula síncrona. Caso o aluno não consiga assistir 

ao momento “ao vivo”, ele pode assistir à gravação da aula que fica salva em nuvem. 

 As imagens a seguir mostram como se dá o acesso ao Zoom dentro do 

Canvas e alguns recursos que ele possui. 
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Acessando a aula no Zoom 

 

 

Página inicial da conferência Zoom 
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Alguns recursos do Zoom 

 

Tanto o Zoom quanto o Canvas podem ser utilizados pelo computador e pelo 

celular, o que facilita o acesso dos alunos às atividades e às aulas síncronas.  

 

1.18 Material didático 

 

O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tanto das 

disciplinas na modalidade a distância quanto das disciplinas híbridas, foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos 

discentes. Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada 

disciplina para a elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e 

planos de ensino dos cursos presenciais, prezando pela qualidade e aprofundamento 

do conteúdo disponibilizado.  

            As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma 

estrutura (conforme ilustra a figura abaixo), organizadas em 04 módulos que foram 
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pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 

5 aulas e um fórum de discussão temático para interação entre os alunos. Assim, 

cada aula é composta por 3 diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um 

arquivo em PDF com o conteúdo da aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de 

autocorreção). Ainda na disciplina, os alunos realizam 01 atividade dissertativa e 01 

simulado para prova (referente aos 2 primeiros módulos) e 01 prova no final do 

semestre letivo. Os encontros síncronos semanais com os alunos possibilitam que o 

conteúdo da disciplina seja enriquecido semanalmente, a partir da disponibilização 

da gravação desses encontros e materiais novos utilizados pelos tutores. 

  

Estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 

  

            Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao 

máximo o ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e 

interativo, que se alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os 

vídeos foram preparados pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem 

amigável e tranquila. Conforme mencionado, em cada aula é disponibilizado um 

simulado, composto por 04 questões objetivas que destacam os pontos principais do 

conteúdo. São exercícios que reforçam e revisam os conteúdos e as teorias 

trabalhadas, por meio dos quais os discentes têm a oportunidade de testar os 

conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma alternativa de 
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resposta, o AVA automaticamente faz a correção, assinalando a resposta correta 

para o questionamento.  

            Quanto às disciplinas híbridas, elas possuem a seguinte estrutura: 04 

módulos, que foram pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo 

foi desenhado com 5 semanas, que são compostas por diferentes objetos de 

aprendizagem (texto, vídeo, game, simulação, etc.), 04 exercícios de autocorreção 

(um em cada módulo) e 01 conjunto de atividades-padrão propostas ao final de cada 

semana. O conteúdo disponibilizado no AVA para os alunos pode ser 

complementado pelo professor da disciplina, que tem total liberdade para inserir 

novos objetos de aprendizagem. 

 

Estrutura das disciplinas híbridas 

 

Conforme mencionado, as disciplinas híbridas são compostas de uma parte 

presencial e do e-learning. Os objetos de aprendizagem são disponibilizados no AVA 

por módulo para que o aluno possa estudar e promover sua autoaprendizagem de 

modo independente e responsável. O objetivo é que o conteúdo seja trabalhado 

previamente pelos alunos para que, nos momentos presenciais, dúvidas sejam 

dirimidas, discussões sejam geradas, atividades práticas sejam promovidas. Os 
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exercícios disponibilizados ao fim de cada módulo possibilitam a revisão e verificação 

da aprendizagem e são programados para que o próprio Canvas faça a correção e 

dê o resultado imediato ao aluno. 

Sabendo o quão importante é a teoria nesse processo de ensino-

aprendizagem, o material disponibilizado no AVA, tanto nas disciplinas on-line quanto 

nas híbridas, teve como base livros que estão disponíveis na Biblioteca Virtual ou 

diretamente no site da Instituição.  

O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos 

avaliem o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o 

resultado dessa avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas 

ofertas, como falhas nos recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos 

disponibilizados, necessidade de novas capacitações de tutores e sugestões de 

melhoria no processo. 

 

1.18.1 O material didático no período de pandemia 

 Com a instauração do REAR no período da pandemia e a migração de todas 

as disciplinas teóricas para o Canvas, a produção e oferta de material didático 

passou a ser feita no/pelo AVA. Cada professor configura sua disciplina, 

disponibilizando os conteúdos por eles produzidos, links de sites relevantes, artigos 

científicos, etc., além de, conforme já dito, deixarem gravadas as aulas síncronas 

para posterior acesso dos alunos. 

As disciplinas no REAR têm uma estrutura mínima preestabelecida pelo 

UNIPTAN, conforme imagens a seguir, mas o professor tem total liberdade para 

“alimentar” a disciplina com os conteúdos que desejar. 
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Página inicial das disciplinas com a apresentação do Plano de Ensino 

 

 

Módulos por aula, com apresentação do objetivo da aula, os conteúdos e possíveis atividades 



113 
 

 

Também a biblioteca virtual está disponível para a complementação e 

produção do material didático, com mais de 6.700 títulos em várias áreas do 

conhecimento. 

 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de 

ensino-aprendizagem utilizados no Curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN 

atendem à concepção do Curso definida neste Projeto Pedagógico. Eles permitem a 

autonomia, desenvolvimento e aprimoramento do corpo discente no âmbito do 

ensino, de forma contínua e efetiva, resultando em informações sistematizadas e 

disponibilizadas aos estudantes através do Portal Educacional, que é o meio de 

comunicação básico entre a IES e os discentes. 

Os mecanismos de avaliação estabelecidos garantem a sua natureza 

formativa, sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em 

função das avaliações realizadas, as quais são empreendidas no âmbito do Núcleo 

Docente Estruturante, Colegiado de Curso e Comissão Permanente de Avaliação. 

Em termos mais objetivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 

o Regimento do UNIPTAN, em seu artigo 230, prevê os seguintes procedimentos e 

requisitos dentro do processo de avaliação de conteúdos das disciplinas ministradas 

em seus diversos cursos, na modalidade presencial: 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por 

disciplina, seguindo regime próprio abaixo apresentado. 

 I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 
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II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele 

semestre, assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período 

(50 pontos por etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 

70% (setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm um prazo de 7 

(sete) dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos 

para solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, 

solicitado em até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de 

Registros e Controle Acadêmicos. 

VII - Caso o aluno não consiga, ao final de cada uma das duas etapas, obter em 

quaisquer disciplinas os 35 (trinta e cinco) pontos correspondentes à média, ele terá 

direito a uma reavaliação da(s) etapa(s) correspondente(s), no valor de 50 

(cinquenta) pontos, prevalecendo a maior nota obtida pelo aluno, não ultrapassando, 

para fim de registro, os 70% (setenta por cento) de pontos da etapa. 

VIII - A prova de reavaliação será aplicada ao final de cada uma das etapas, em 

horário fora do calendário escolar, previamente estabelecido pelo professor da 

disciplina. 

IX – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda 

chamada, mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de 

trabalho, solicitado em até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na 

Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

X - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em 

decorrência de situações especiais, ele poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, 
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em substituição às notas das primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação 

seja deferida pela Diretoria, a Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e 

horário para aplicação da avaliação, sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade 

de realização da avaliação em outra data. Como resultado final, prevalecerá a maior 

nota. 

XI – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em 

todo o semestre letivo, e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos 

para aprovação. 

XII – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, 

alguma disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN 

poderá ofertá-la na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-

se regularmente na disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, 

ficando isento, porém, da frequência, que será substituída por orientações e 

explicações individualizadas pelo professor.  

             Adicionalmente, a Resolução nº 001 de 30 de janeiro de 2019 do CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) estabelece pequenas alterações no 

sistema de avaliação, conforme descrito a seguir: 

 1º) De acordo com discussão e aprovação do CONSEPE – Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, em sua 38ª reunião extraordinária ocorrida no dia 04/12/2018, 

o sistema de avaliação dos cursos de graduação (exceto Medicina), a partir do 1º 

semestre de 2019, vigorará de acordo com o seguinte: 

i) o semestre letivo continuará valendo 100 (cem) pontos, dividido em 2 (duas) 

etapas valendo 50 (cinquenta) pontos cada (exceto nas disciplinas on-line, cuja 

especificidade será apresentada a seguir);  

ii) a primeira etapa constituir-se-á de uma avaliação escrita com o valor de 30 (trinta) 

pontos e atividades a serem aplicadas pelo professor de cada disciplina perfazendo 

20 (vinte) pontos;  

iii) a mesma distribuição aplicar-se-á à segunda etapa;  
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iv) para aprovação no semestre, o aluno deverá continuar apresentando o 

rendimento mínimo de 70 (setenta) pontos;  

v) os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) 

pontos e inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com 

um total de 100 (cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre;  

vi) a nota final do aluno em situação de exame especial será composta por este 

resultado mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a média 

para aprovação, excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) pontos. 

 A imagem a seguir, sistematiza esse processo de avaliação: 
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Procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

  

As disciplinas híbridas possuem a mesma distribuição de pontos por etapa 

apresentada acima, mas os procedimentos de acompanhamento e avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem possuem algumas especificidades, quais sejam: 

I. em cada etapa (N1 e N2), 5 pontos são distribuídos em exercícios de 

autocorreção no CANVAS;  

II. na N1, 15 pontos são distribuídos livremente pelo professor em atividades 

por ele elaboradas e 30 pontos são atribuídos a avaliações;  

III. na N2, dos 15 pontos de atividades, 5 pontos devem ser atribuídos a 3 

dentre todas as atividades disponibilizadas no Canvas ao final de cada 

semana de estudo; e os 10 pontos restantes são distribuídos livremente 

pelo professor em atividades por ele elaboradas; 

IV. na N2, 30 pontos também são atribuídos a avaliações. 

A imagem a seguir ilustra esses procedimentos: 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas híbridas 
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As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem procedimentos de 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem específicos.  

A N1 é composta por 40 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 

atividades valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão distribuídos em 2 Fóruns valendo 7,5 

pontos cada. 

III. 15 pontos de atividade dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno, 

postada no AVA e corrigida pelo professor tutor. 

A N2 é composta por 60 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 

atividades valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos cada. 

III. 5 pontos de 1 atividade de autocorreção, com 10 questões, revisional 

para a avaliação final. 

IV. 30 pontos de avaliação, com 20 questões, sem consulta a ser realizada 

no AVA, porém a realização será nas dependências da instituição e 

com conteúdo de todo curso (enquanto estamos no REAR a avaliação 

não é feita nas dependências da instituição). 

A figura a seguir sintetiza essas informações: 
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Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas on-line 

 

Tanto nas disciplinas híbridas quanto nas disciplinas na modalidade a 

distância, os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 

(quarenta) pontos e inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame 

especial com um total de 100 (cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do 

semestre. A nota final do aluno em situação de exame especial será composta por 

este resultado mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a 

média para aprovação, excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) 

pontos. 

 

1.20 Número de vagas 

 

  O Curso de Ciências Contábeis oferece 120 (cento e vinte) vagas anuais, de 

acordo com a autorização do Ministério da Educação, constante na Portaria MEC nº 

1.152 de 19/12/2008, publicada no Diário Oficial da União em 23/12/2008. Com uma 

alta procura por profissionais com formação em Ciências Contábeis, o mercado de 

São João del-Rei e cidades vizinhas vem absorvendo os discentes egressos do 

curso e incentivando outros a iniciarem seus estudos. 
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A profissão do Contador, nos últimos anos, vem ampliando suas 

possibilidades de diversificação e inserção no mercado de trabalho. Seguindo uma 

tendência mundial de crescimento e de investimentos na área das Ciências 

Contábeis, os campos de atividades do profissional formado em Contabilidade têm 

se mostrado altamente atrativos, atendendo a demandas complexas e diversas 

(MARION, 2010).  

O profissional poderá atuar em uma gama de atividades dentro da área 

contábil, conforme exposto por Marion (2010), desempenhando atividades e/ou 

serviços afins e correlatos em indústrias, empresas em geral, entidades 

assistenciais, implantando o seu próprio escritório contábil, consultoria contábil, ou 

ainda nas seguintes atividades: 

 Supervisão e orientação técnica; 

 Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

 Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

 Assistência, assessoria e consultoria; 

 Serviço técnico de auditoria; 

 Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

 Desempenho de cargo e função técnica no setor privado ou público; 

 Elaboração de orçamento; 

 Padronização, mensuração e controle de qualidade de informações 

econômicas, contábeis e financeiras; 

 Produção técnica especializada; 

 Condução de trabalho técnico e acadêmico; 

 Docência técnica e superior. 

Segundo Marion (2005, 2010), na área contábil a empregabilidade é quase de 

100%, sem limite de idade e com um mercado aquecido por profissionais, uma vez 

que com a internacionalização da contabilidade brasileira e a busca pela 

transparência financeira das entidades públicas e privadas há uma demanda 

crescente por profissionais contábeis. 
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1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

 

2. Corpo docente e Tutorial 

 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Ciências Contábeis do 

UNIPTAN foi criado em consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação 

e contínua atualização do seu Projeto Pedagógico.  

O NDE atua como órgão consultivo e de assessoramento, que está vinculado 

ao Colegiado de Curso, sendo constituído por um grupo de docentes com 

reconhecida vivência acadêmica. Dentre as competências atribuídas ao NDE, cabe 

destacar: Coordenar a elaboração, implantação, avaliação e atualização do PPC; 

contribuir para que exista uma integração entre as unidades curriculares, os planos 
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de ensino e os conteúdos programáticos do PPC; incentivar projetos e práticas 

interdisciplinares no âmbito do PPC; promover revisões na matriz curricular, nos 

planos de ensino das unidades curriculares do curso, na avaliação ensino-

aprendizagem, na metodologia e em estratégias pedagógicas e contribuir para a 

consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Ciências Contábeis: 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção 

do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis e tem, por finalidade, a 

atualização e consolidação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3°. Atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do 

egresso do curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração 
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curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à 

área de conhecimento do curso; 

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes 

ao curso de Ciências Contábeis . 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do 

Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do 

Curso; 
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III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro 

próprio. 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 

 

 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com 

experiência profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, 

metodologias e recursos educacionis para o ensino a distância. Esse grupo constitui 

o NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino 

e Assuntos Acadêmicos, constituído por profissionais nas áreas pedagógica, 

psicológica, linguística e exata, cujos membros são nomeados através de Portaria da 

Reitoria do UNIPTAN. 

 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades 

e competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes 

âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos 

agentes ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido 

no gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas 

de aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 

interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-

científicas resultantes de sua atuação. 
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2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos 

aspectos técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. 

É também sua função indicar os professores que comporão o quadro docente e os 

membros do Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas 

supervisões, e as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos 

fundamentais para a estruturação do Curso, são de responsabilidade do 

Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por 

todos os professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o 

Coordenador deve focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, 

priorizando os trabalhos e discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e 

discentes, mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador 

deve estar atento às demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho 

pedagógico e/ou pessoal, solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-

reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  

 O coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos 

giram em torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, 

com destaque para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos 

individuais a atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador 

por acreditar que o mesmo seja uma referência na área.  

 O coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, 

possui formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a 

informações sobre:  
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• controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os 

professores estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

• verificação da qualidade das aulas com os alunos; 

• controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da 

frequência dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por 

meio do Sistema Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a 

informações sobre ausências sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a 

evasão escolar; 

• contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos 

docentes do curso; 

• processos decisórios do curso; 

• valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de 

pagamento, entre outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 

II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para 

aprovação e à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 

III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por 

ocasião da matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria 

de Registros e Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de 

Extensão; 
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IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a 

alcançar o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para 

funcionamento dos cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e 

multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a 

elevar a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos 

serviços educacionais prestados pelo UNIPTAN; 

XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas 

respectivas áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

 

Identificação: Profa. Msc. Carla Agostini 

Formação Acadêmica: Mestre em Administração pela FEAD, ano 2013; especialista 

em Gestão de Pessoas pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), em 

2008 e Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Presidente Antônio 

Carlos (UNIPAC), em 2005. 

Experiência Profissional fora do magistério superior: Contadora autônoma (Carla 

Agostini, São João Del-Rei, de 2005-2013), Auxiliar de contabilidade (Varejão 

Sanjoanense, São João Del Rei, de 2006-2009) e Professora na Escola Técnico de 

Comércio Tiradentes (2008-2013). 
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Experiência Profissional no magistério superior: Professora visitante na Pós 

Graduação “Lato Sensu” na Universidade Presidente Antônio Carlos (2012-2013); 

Professora do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (2013-

atual); Professora na Faculdade Presidente Antônio Carlos (2009-2011) e Professora 

Substituta na Universidade Federal de São João Del Rei (2007-2008). Orientadora 

de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, no curso de Administração Pública da 

UFSJ, na modalidade à Distância. 

Experiência Profissional de gestão acadêmica: Coordenadora do curso de 

Ciências Contábeis (Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves 

“Presidente Tancredo de Almeida Neves”, São João del-Rei, de 2013-atual). 

Coordenadora de ensino (Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida 

Neves”, São João del-Rei, de 2012-2013) 

 

2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Ciências Contábeis tem dedicação integral - 40 

(quarenta) horas de trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso 

de Ciências Contábeis, as atividades administrativas de Coordenação de Curso, bem 

como as atividades relacionadas pesquisa, extensão, capacitação profissional e 

similares. Cabe também ao Coordenador de Curso a presidência do Núcleo Docente 

Estruturante e do Colegiado de Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às 

demandas existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação 

documentado e compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação 

ao seu desempenho, proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e 

favorecendo a integração e a melhoria contínua do mesmo. 
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2.5 Corpo docente 

 

 Os 12 professores que integram o quadro docente do Curso de Ciências 

Contábeis possuem as seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação Formação 

Carla Agostini Mestre 

Graduada em Ciências Contábeis, no ano de 

2005 na Universidade Presidente Antônio 

Carlos - Barbacena, UNIPAC 

Especialização em MBA Gestão de Pessoas, 

no ano de 2008, Universidade Federal de São 

João Del-Rei, UFSJ 

Mestre em Administração, no ano de 2013 na 

Faculdade de Estudos Administrativos de 

Minas Gerais, FEAD 

Caio Rodrigues do 

Vale 
Mestre 

Graduado em Ciências Contábeis, no ano de 

2010 na Universidade Federal de São João 

Del-Rei, UFSJ 

Especialização em MBA em Auditoria e 

Perícia Contábil, no ano de 2011 na 

Universidade Federal de São João Del-Rei, 

UFSJ. 

Mestre em Administração, no ano de 2020, 

Centro Universitário Unihorizontes, 

Uniorizontes. 

Erika Tayer 

 

 

 

Mestre 

Graduada     em     Direito     pelo     Centro 

Universitário de Lavras (2009);  

Graduada   em   Jornalismo   pelo   Centro 

Universitário de Belo Horizonte (2002); 

Mestre  em  Direito  -  Constitucionalismo  e 

Democracia pela Faculdade de Direito do Sul 

de Minas (2017). 
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Fábio Bruno da Silva Mestre 

Graduado em Ciências Contábeis, no ano de 

2008 na Universidade Federal de São João 

Del-Rei, UFSJ  

Especialização em Controladoria e Finanças, 

no ano de 2009 na Universidade Federal de 

São João Del-Rei, UFSJ 

Mestre em Administração Publica no ano de 

2019 na Universidade Federal de São João 

Del-Rei, UFSJ 

Hellen Sueli Bergo Mestre 

Graduada em Letras, no ano de 2007 na 

Universidade Federal de São João del-Rei, 

UFSJ 

Especialização em Ensino de Língua 

Portuguesa, no ano de 2009 na Universidade 

Gama Filho, UGF 

Mestre em Literatura e Crítica Cultural, no ano 

de 2017 na Universidade Federal de São João 

Del-Rei, UFSJ. 

Kairo William de 

Carvalho 
Especialista 

Graduado em Ciências Contábeis, no ano de 

2011 na Universidade Federal de São João 

Del-Rei, UFSJ 

Especialização em MBA em Controladoria e 

Finanças, no ano de 2013 na Universidade 

Federal de São João Del-Rei, UFSJ 

Marcília Bruna dos 

Reis Teixeira 
Mestre 

Graduada em Matemática, no ano de 2010 na 

Universidade Federal de São João Del-Rei, 

UFSJ 

Mestre em Estatística e Experimentação 

Agropecuária, no ano de 2013 na 

Universidade Federal de Lavras, UFLA 

Mayara Haddad 

Borges 
Mestre 

Graduada em Turismo, no ano de 2004 na 

Universidade Veiga de Almeida, UVA/RJ 

Especialização em Gerenciamento de 

Projetos, no ano de 2009 Fundação Getúlio 

Vargas, FGV 

Especialização em Economia, Gestão e 
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Cultura do Turismo, no ano de 2006 na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

UFRJ 

Mestre em Administração e Desenvolvimento 

Empresarial, no ano 2019 na Universidade 

Estácio de Sá, UNESA. 

Naiene dos Santos 

Pimentel 
Doutora 

Graduada em Psicologia, no ano de 1998 na 

Universidade Estadual de Londrina, UEL 

Mestrado em Filosofia, no ano 2002, na 

Universidade Federal de São Carlos, 

UFSCAR 

Doutora em Psicologia, no ano de 2011 na 

Universidade Federal de São Carlos, 

UFSCAR 

Raianna Suellen da 

Silva Alencar 
Mestre 

Graduada em Ciências Contábeis, no ano de 

2008 no Centro Universitário do Norte, 

UNINORTE 

Especialização em Gestão de Finanças e 

Estratégias Empresariais, no ano de 2010 no 

Centro Universitário do Norte, UNINORTE. 

Mestre em Contabilidade e Controladoria, no 

ano de 2012 na Universidade Federal do 

Amazonas, UFAM 
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Rafael Leite 

Nogueira 
Mestre 

Graduado em Administração, no ano de 2015 

na Universidade Federal de São João Del-Rei, 

UFSJ 

Mestrado Interdisciplinar em Artes, 

Urbanidades e Sustentabilidade, no ano de 

2018 na Universidade Federal de São João 

Del-Rei, UFSJ 

Welliton Luiz Moreira Mestre 

Graduado em Letras, no ano de 2010 na 

Universidade Federal de São João Del-Rei, 

UFSJ 

Graduado em Direito, no ano de 2011 no 

Centro Universitário Presidente Tancredo de 

Almeida Neves, UNIPTAN 

Especialização em Advocacia Tributária, no 

ano 2019 Universidade FUMEC, FUMEC 

Mestre em Direito, no ano de 2016 na 

Universidade de Coimbra, UC, Portugal. 

 

Entre os 12 professores que integram o quadro docente do Curso de Ciências 

Contábeis, 83% possuem mestrado, 9% possue especialização e 8º possue 

doutorado. 

 

 Gráfico 1: Distribuição dos professores por titulação 
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2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

 Dos 12 professores que integram o quadro docente do Curso de Ciências 

Contábeis, existe a seguinte proporção em relação ao regime de trabalho: 

1) Horistas = 3 professores (23% do curso) 

2) Dedicação parcial =   9 professores (69% do curso) 

3) Dedicação integral = 1 professor (8% do curso) 

 

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo 
com o curso 
(m=meses) 

Carla Agostini Integral 138 meses 

Caio Rodrigues do Vale Horista 114 meses 

Fábio Bruno da Silva Horista 102 meses 

Hellen Sueli Bergo Horista 13 meses 

Kairo William de Carvalho Parcial 30 meses 

Marcília Bruna dos Reis Teixeira Parcial 78 meses 

Mayara Haddad Borges Parcial 13 meses 

Naiene dos Santos Pimentel Parcial 78 meses 

Raianna Suellen da Silva Alencar Parcial 78 meses 

Rafael Leite Nogueira Parcial 42 meses 

Welliton Luiz Moreira Parcial 19 meses 

 

Entre os 12 professores que integram o quadro docente do Curso de Ciências 

Contábeis, 17% trabalham em regime parcial e 83% horista. 
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Gráfico 2: Regime de Trabalho dos professores 

 

Os docentes de tempo parcial possuem pelo menos 12h semanais, sendo que 

25% é dedicado a atividades fora de sala. Com essa carga horária, os docentes são 

hábeis para atender a demanda existente.   

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (SINPRO-MG / SINEPE-

SM 2009 todos os docentes recebem um adicional extra classe de 20% do salário 

mensal, destinado a preparação e correção das avaliações de aprendizagem.  

Sendo assim, o regime de trabalho do corpo docente engloba todas a 

atividades decorrentes da função. 

 

2.7 Experiência profissional do docente 

 

 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do Curso de Ciências 

Contábeis, 8 possuem cinco e mais anos de experiência profissional o que 

corresponde a 67% do quadro total e consequentemente, 4 professores possuem 

menos de cinco anos de experiência profissional que corresponde 33% do quadro 

geral de docentes do curso.  
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Gráfico 3: Experiência profissional do docente 

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

Carla Agostini 

Auxiliar de 
contabilidade 
 
Contadora Autônoma 
 
 
Professora 
 
 
Coordenadora de 
ensino 
 
 
Coordenadora de 
curso 
 
 
Orientadora TCC 

Varejão Sanjoanense Ltda 
 
 
Escritório de Contabilidade 
Próprio 
 
Escola Técnica de Comércio 
Tiradentes - Cenep 
 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves – IPTAN 
 
Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves – IPTAN 
 
UFSJ - NEAD 

3a 
 
 
8a 
 
 
5a 
 
 
1a 
 
 
 
 
7a 
 
 
 
2a 

Caio Rodrigues do 
Vale 

Professor Centro Educacional 
Profissional –Tiradentes 

3,5a 

Erika Tayer 

Advogada  Sec. 

Municipal  

 

Prefeitura Itumirim/MG   10 anos  
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Administração, 

Planejamento   e   

Apoio Jurídico 

3 anos 

Fábio Bruno da Silva 

Assistente em 
Administração 
 
Professor curso 
Técnico Contabilidade 
 
Coordenador Curso 
Técnico Contabilidade 

Universidade Federal de São 
João del Rei (UFSJ) 
 
Centro de Educação 
Profissional Tiradentes 
 
Centro de Educação 
Profissional Tiradentes 

12a 
 
 
3a 
 
 
2a 

Hellen Sueli Bergo 
Professora Centro Educacional Frei 

Seráfico 
9 a 

Kairo William de 
Carvalho 

Contador 
 
 
 
Analista Contábil 
Pleno 
 
Auxiliar de 
Contabilidade 

Escritório: Dealer 
Contabilidade Especializada 
Ltda 
 
Cacel Comércio de 
Automóveis Central Ltda 
 
Mineração Omega Ltda 

8 a 
 
 
 
1 a 
 
 
1 a 

Marcília Bruna dos 
Reis Teixeira 

Estágio em nível 
fundamental e médio 
 
 
Iniciação à docência 
(PIBID) 

 Escola Estadual Dr. Garcia de 
Lima / Escola Estadual Gov. 
Milton Campos 
 
UFSJ 

1a 
 
 
 
2a 

Mayara Haddad 
Borges 

Coordenadora NEUNI 
 
 
 
Sócia 
 
 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 
 
Prorede Permutas 
Empresariais 

1 a 
 
 
 
11 a 
 
 

Naiene dos Santos 
Pimentel 

- - - 

Raianna Suellen da 
Silva Alencar 

Contadora 
 
Contadora 
 
Contadora 
 
Gerente de 
RH/Fiscal/Contábil 

FRC Contabilidade 
 
Motonorte 
 
RR Contabilidade 
 
Motonorte 
 

2a 
 
3a 
 
4a 
 
3a 
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Analista de 
RH/Fiscal/Contábil 
 
Assistente 
Administrativa 
 
Professora Curso 
Profissionalizante 
 
Professora Curso 
Profissionalizante 

 
Escritório Sephora 
 
 
Motonorte 
 
 
Senac 
 
 
Ifet/MG 

 
2a 
 
 
4a 
 
 
6m 
 
 
3m 

Rafael Leite Nogueira 
Autoatendimento 
 
Analista Financeiro 

Itaú Unibanco 
 
Saint Gobain 

2a  
 
1a  

Welliton Luiz Moreira 

Advogado 
 
Advogado 
 
Conciliador de 
Famílias 
 
Assistente Jurídico 

WM - Advocacia e Assessoria 
 
WM - Advocacia e Assessoria 
 
Tribunal de justiça de Minas 
Gerais, TJMG 
 
Prefeitura Municipal de São 
João del- Rei 

6 a 
 
2 a 
 
1 a 
 
 
2 a 

 

 

2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 

 

 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do curso de Ciências 

Contábeis, 12 possuem experiência profissional no Magistério Superior o que 

corresponde a 100% do quadro total e consequentemente, 0 dos professores não 

possui experiência profissional no Magistério superior o que corresponde 0% do 

quadro geral de docentes do curso. 
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Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Carla Agostini 

UFSJ 
 
FUPAC 
 
UNIPAC 
 
UNIPTAN 

Graduação 
 
Graduação 
 
Pós-Graduação 
 
Graduação 

1a 
 
3a 
 
1a 
 
9a 

Caio Rodrigues do 
Vale 

UNIPTAN Graduação 8a 

Erika Tayer Lasmar UNIPTAN Graduação 3a 

Fábio Bruno da 
Silva 

FUPAC 
 
UNIPTAN 
 
Núcleo de Educação a 
Distância UFSJ 

Graduação 
 
Graduação 
 
Graduação 

1 a 
 
7a 
 
3 a 

Hellen Sueli Bergo UNIPTAN Graduação 4 a 

Kairo William de 
Carvalho 

UFSJ 
 
UNIPTAN 

Graduação 
 
Graduação 

1a e 6m 
 
4 a 

Marcília Bruna dos 
Reis Teixeira 

UFLA (Docência 
Voluntária) 
 
UNIPTAN 

Graduação 
 
Graduação 

1a 
 
5a 

Mayara Haddad 
Borges 

UNIPTAN Graduação 1 a 

Naiene dos Santos 
Pimentel 

Universidade Estadual de 
Londrina 
 
UNIPTAN 

Graduação 
 
 
Graduação 

8m 
 
 
5a 

Raianna Suellen da 
Silva Alencar 

UNINORTE 
 
Faculdade Martha Falcão 
 
UNIPTAN 
 
UFSJ 

Graduação 
 
Graduação 
 
Graduação 
 
Pós-graduação 

2a 
 
3a 
 
5a 
 
5a 

Rafael Leite 
Nogueira 

UNIPTAN Graduação 2a 

Welliton Luiz 
Moreira 

UNIPTAN Graduação 3 a 
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 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do curso de Ciências 

Contábeis, 7 possuem cinco e mais anos de experiência profissional no Magistério 

Superior o que corresponde a 58% do quadro total e consequentemente, 5 

professores possuem menos de cinco anos de experiência que corresponde 42% do 

quadro geral de docentes do curso. 

 

 

Gráfico 4: Experiência no exercício da docência superior 

 

2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do curso de Ciências 

Contábeis, 2 possuem experiência no exercício da docência na educação a distância 

o que corresponde a 17% do quadro total e consequentemente, 10 dos professores 

não possui experiência na educação a distância o que corresponde 83% do quadro 

geral de docentes do curso. 
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Nome Instituição Nível Período (anos) 

Carla Agostini UFSJ - NEAD Graduação 2 

Caio Rodrigues do Vale - - - 
Erika Tayer Lasmar    

Fábio Bruno da Silva - - - 

Hellen Sueli Bergo - - - 

Kairo William de Carvalho - - - 

Letícia Uebe Pires Braga - - - 

Luíza Rodrigues Garcia Vidal - - - 

Marcília Bruna dos Reis Teixeira - - - 

Mayara Haddad Borges - - - 

Naiene dos Santos Pimentel - - - 

Raianna Suellen da Silva Alencar UFSJ - NEAD Pós-graduação 1 

Rafael Leite Nogueira - - - 

Welliton Luiz Moreira - - - 

 

O gráfico a seguir demonstra a distribuição dos docentes com exercício da 

docência na educação a distância. 

 

Gráfico 5: Experiência no exercício da docência na educação a distância 
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2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

 Dos 12 professores que compõem o quadro do Curso de Ciências Contábeis, 

2 possuem experiência no exercício da tutoria na educação a distância, o que 

corresponde a 17% do quadro total e, consequentemente, 10 dos tutores não possui 

experiência em tutoria na educação a distância, o que corresponde 83% do quadro 

geral de docentes do curso. 

Nome Instituição Nível Período (anos) 

Carla Agostini - - - 

Caio Rodrigues do Vale - - - 

Fábio Bruno da Silva 
UFSJ - NEAD Graduação 

Pós-graduação 
2 
2 

Kairo William de Carvalho - - - 

Karin Cristine Magnan Miyahira - - - 

Lucas Augusto Tomé Kannoa 
Vieira 

- - - 

Marcília Bruna dos Reis Teixeira - - - 

Márcio Lobosque Senna Neves - - - 

Naiene dos Santos Pimentel - - - 

Raianna Suellen da Silva Alencar - - - 

Rafael Leite Nogueira UNIPTAN Graduação 0,5 

 

O gráfico a seguir demonstra a distribuição dos docentes com e sem 

Experiência no exercício da tutoria na educação a distância. 

 

Gráfico 6: Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 
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2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

 O Colegiado do Curso de Ciências Contábeis é presidido pela coordenação de 

curso e atende às exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. 

Compõe-se, além do Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de 

representante do corpo discente do respectivo curso. 

 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz 

das DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do 

desenvolvimento científico e tecnológico, como também das variações no mercado 

de trabalho, e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico 

do Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente 

Estruturante - NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o 

aperfeiçoamento do desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de 

ensino, a troca de experiências, a adequação e atualização das ementas e 

programas das unidades de estudo e a partilha das preocupações surgidas, que 

interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante 

requerimento assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos 

previstos em Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 

dos membros conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros 

desse Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da 

comunidade acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos 

conselheiros presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior 

fazer cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos 
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previstos sejam de fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de 

egresso estabelecido no PPC e no PDI. 

Assim sendo, o colegiado constitui-se como uma importante instância que 

contribui para a gestão acadêmica, sendo responsável por tratar de questões 

didático-pedagógicas relacionadas ao curso. Sua atuação deve ser pautada na 

busca constante pelo aprimoramento do curso, no assessoramento para a 

implementação do projeto pedagógico e na avaliação das atividades acadêmicas 

desenvolvidas pelos discente e docentes. 

 

2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 

 

 De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte 

maneira: 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus 

pares; 

III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes 

docentes, por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do 

Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o 

perfil do ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes 

didático-pedagógicas do curso; 
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III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas 

complementares sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os 

programas e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão 

de curso, atividades de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes 

e aos recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e 

disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades 

do Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos 

docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças 

curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  

XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes 

às áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades 

aos órgãos competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua 

alçada para elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à 

consolidação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 
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          O Colegiado do Curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN reúne-se 

ordinariamente 1 (uma) vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que 

necessário, como pode ser observado, a seguir, nos itens que se referem às 

reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 

(uma) por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As 

funções devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato 

de o ensino em uma escola virtual ter características específicas, como as variações 

do espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se 

em condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento 

individual, tempo para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de 

multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do 

tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa 

que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes 

com disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo 

que o estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é 

fundamental que haja inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois 

tipos de tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de 

ensino-aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre 

suas responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, 
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proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos 

Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas 

relacionadas ao conteúdo disponibilizado e revisar conceitos. Os tutores respondem 

eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes 

distantes. Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das 

disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 

pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. 

 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN 

conta com uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, 

tanto online quanto presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência 

de que todos os tutores do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas 

quais são responsáveis, além de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em 

programas de mestrados e doutorados em suas respectivas áreas.  

 Os 30 tutores que integram o corpo de tutores do Curso de Ciências 

Contábeis possuem as seguintes formações: 

 

Nome Titulação Formação 

ALAXENDRO RODRIGO DAL 

PIVA Mestre 

Graduado em Ciências Contábeis, 
no ano de 1997 na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná .  
Especialista em Recusos Humanos, 
no ano de 2001 na Universidade 
Federal de Santa Catarina.  
Especialista em Engenharia de 
Produção, em 2005 na UTFPR/PG. 
Mestre em Engenharia de Produção, 
no ano de 2009 na UTFPR/PG. 

ALESSANDRA APARECIDA DE 

CARVALHO Mestre 

Graduada em Pedagogia, no ano de 
2003, na Universidade Federal de 
São João del-Rei  
Especialista em Práticas de 
Letramento e Alfabetização, no ano 
de2009 na Universidade Federal de 
São João del-Rei 
Mestre em Educação, no ano 2012  
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na Universidade Federal de São 
João del-Rei 

ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA Mestre 

Graduada em Direito, no ano de 
2010 na Faculdade Independente do 
Nordeste. Mestre em Direito Público, 
no ano de 2015 na UFBA. 

CARLOS CICINATO VIEIRA MELO Doutor  

Graduado em Engenharia 
Agronômica, no ano de 2009 na 
UFLA.  
Licenciatura plena em Ciências 
Biológicas, no ano de 2013 na 
Universidade vale do Rio Verde.  
Mestre em Ciências 
Veterinárias/Genética de Animais 
Aquáticos, no ano de 2012 na UFLA.  
Doutor em Ciência Animal, no ano 
de 2015 na UFLA. 

CRISTINA CUNHA DE ARAÚJO Mestre 

Graduada em História, no ano de 
2006 na Universidade Federal do 
Piauí.  
Mestre em História do Brasil, no ano 
de 2009 na Universidade Federal do 
Piauí. 

ELIZANE PEREIRA LIMA 

MESQUITA Especialista 

Graduada em Ciências Contábeis, 
no ano de 2011 no Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos.  
Especialista MBA em Gestão de 
Pessoas, no ano de 2017 na 
Universidade Norte do Paraná - 
UNOPAR.  
Especialista MBA em Gestão de 
Financeira, no ano de 2013 no 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos - 
UNITPAC. 

EUCLEIA GONCALVES DOS 

SANTOS Doutora 

Graduada em História, no ano de 
2002 na Faculdades Integradas 
Católicas de Palmas - FACIPAL.  
Mestre em História, no ano de 2005 
pela Universidade Federal do 
Paraná.  
Doutora em História, no ano 2017 na 
Universidade Federal do Paraná. 

FLAVIA MAGELA REZENDE 
Mestre Graduada em Pedagogia, no ano de 

2016 na Universidade de Franca  
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FERREIRA Normal Superior, no ano de 2005 na 
Universidade Presidente Antônio 
Carlos (UNIPAC) 
Mestre em Educação, no ano de 
2016 na Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) Especialista em 
Alfabetização e Letramento, no ano 
de 2008 na Faculdade do Noroeste 
de Minas (FINOM)  
Libras, no ano de 2014 na 
Universidade Cândido Mendes/SP. 

FRANCISCO NETO PEREIRA 

PINTO Doutor  

Graduado em Letras, no ano de 
2010 na Universidade Federal de 
Tocantins, UFT 
Especialização em Leitura e 
Produção Escrita, no ano de 2010 
na Universidade Federal do 
Tocantins, UFT 
Mestre em Ensino de Língua e 
Literatura, no ano de 2013 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 
Doutor em Ensino de Língua e 
Literatura, no ano de 2019 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 
 

GISELLE MARIA FERREIRA LIMA 

VERDE Mestre 

Graduada em Odontologia, no ano 
de 2005 na 
Faculdade de Saude,Ciências 
Humanas e Tecnológicas do Piauí, 
NOVAFAPI 
Graduada em Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês, no ano de 2006 na 
Universidade Estadual do Piauí, 
UESPI 
Especialização em Saude da 
Familia, no ano de 2007 no  
Centro Universitário UNINOVAFAPI, 
UNINOVAFAPI 
Especialização em Odontologia do 
Trabalho, no ano de 2016 no Centro 
de Pesquisas Odontológicas São 
Leopoldo Mandic, SLMANDIC 
Especialização em Docência do 
Ensino Superior, no ano de 2020, na 
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Universidade Federal do Piauí, UFPI 
Mestre em Endodontia, no ano de 
2018 no Centro de Pesquisas 
Odontológicas São Leopoldo 
Mandic, SLMANDIC 
 

GRACIELA CAROLINE GREGOLIN Mestre 

Graduada em Nutrição, no ano de 
2012 na Faculdade de Pato Branco, 
FADEP 
Especialização em Segurança 
Alimentar e Nutricional, no ano de 
2018 na Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
UNESP 
Mestre em Desenvolvimento Rural 
Sustentável, no ano de 2016 na 
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, UNIOESTE 
 

HIGOR DE SOUSA MOURA Especialista 

Graduado em Psicologia, no ano de 
2009 na 
Universidade Estadual do Piauí, 
UESPI 
Especialização em Gestão de 
Pessoas, no ano de 2017 no 
Instituto de Estudos Empresariais 
LTDA, IEMP 
 

JOAO PEDRO CARDOSO FACCIO Especialista 

Graduado em Letras - Português e 
Inglês, no ano de 2015 na 
Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, UTFPR 
Especialização em Comunicação e 
Semiótica, no ano de 2018 na 
Universidade Estácio de Sá, UNESA 
 

JOSE APARECIDO BORGES Especialista 

Graduado em Matemática, no ano 
de 2005 na 
Universidade Estadual do Norte do 
Paraná, UENP 
Graduado em Comercio Exterior, no 
ano de 2017 na 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 
SESES 
Especialização em LIDERANÇA NO 
ESPAÇO ESCOLAR, 
SUPERVISÃO, ORIENTEÇÃO, no 
ano de 2006 na 
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Faculdade de Pinhais, FAPI 
Especialização em Negócios 
Internacionais., no ano de 2016 no 
Centro Universitário Internacional, 
UNINTER 
 

JULIANA CARVALHO PIVA Especialista 

Graduada em DIreito, no ano de 
2006 na FUNDACAO MUNICIPAL 
DE ENSINO SUPERIOR DE 
COLINAS DO TOCANTINS 
FECOLINAS, FMESCTF_PPROV 
Graduada em Ciências Contábeis, 
no ano de 2011 no 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, 
UNITPAC 
Especialização em Direito 
Processual Civil, no ano de 2008 na 
Universidade do Sul de Santa 
Catarina, UNISU 
Especialização em MBA em Gestão 
com ênfase em Logística 
Empresarial e Gestão de Pessoas, 
no ano de 2011 no 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, 
UNITPAC 
Especialização em Docência no 
Ensino Superior, no ano de 2013 no 
Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, 
UNITPAC 

KELI STARCK Mestre 

Graduado em Engenharia 
Ambiental, no ano de 2012 na 
Universidade Federal de São Carlos, 
UFSCAR 
Aperfeiçoamento em Educação 
Ambiental, no ano de 2011 na 
Universidade Federal do Paraná, 
UFPR 
Especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, no ano de 
2017 na Universidade Candido 
Mendes, UCAM 
Mestre em Desenvolvimento 
Regional, no ano de 2015 na 
Universidade Tecnológica Federal 
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do Paraná, UTFPR 

LEONARDO ROSSINI DA SILVA Mestre 

Graduado em Direito, no ano de 
2000 na Universidade Estadual do 
Tocantins  
Graduado em Letras, no ano de 
2002 na Universidade Estadual do 
Tocantins  
Especialista em Docência no Ensino 
Superior, no ano de 2010 no 
UNITPAC 
Mestre em Direito Público, no ano de 
2019 na Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
 

MARCELLO SCHMIDT SILVEIRA Especialista 

Possui MBA em gestão do 
Conhecimento e T.I no ano de 2011 
pelo UNITPAC. Graduado em 
Sistemas de Informação em 2007 
pela FAHESA/ITPAC. 

NELITO ANTONIO ZANMARIA Mestre 

Possui graduação em Ciências 
Econômicas pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - 
Campus de Francisco Beltrão (2005) 
e Especialização em Administração 
Financeira e Empresarial com 
ênfase em Gestão de Pessoas e 
Logística pela Faculdade Iguaçu 
(2006) e Administração Financeira, 
Controladoria e Auditoria pela 
Faculdade Iguaçu (2013). Mestre em 
Teoria Econômica pela Universidade 
Estadual de Maringá (2010). 

NELZIR MARTINS COSTA Doutora 

Doutoranda em Ensino de Língua e 
Literatura pelo PPGL/UFT. Mestre 
em Ensino de Língua e Literatura 
pela Universidade Federal do 
Tocantins (2014), Graduada em 
Letras (1994) pela Universidade 
Estadual do Tocantins. Especialista 
em Tradução, Interpretação e 
Docência da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS pela Universidade 
Tuiuti do Paraná (2016). 

ORIANA CHAVES DE OLIVEIRA 

PAZ Mestre 

Bacharel em Ciências Sociais 
(1997), Mestre em Políticas Públicas 
(2012) e especialista em Ensino de 
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Sociologia no Ensino Médio (2017) 
pela Universidade Federal do Piauí. 

RAQUEL AUXILIADORA BORGES Mestre 

Graduada em Pedagogia, no ano de 
1994 na Universidade Federal de 
São João Del Rei. Especialista em 
Alfabetização e Letramento, no ano 
de 1999 na Universidade Federal de 
São João. Especialista em Inovaçao 
das Tecnologias Educacionais pela 
Anhembi Morumbi (2017). Mestrado 
em Educação pela Universidade 
Federal Fluminense em 2001. 

ROBSON DE SOUSA LIMA Especialista 

Mestrando em Ciências Contábeis - 
Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos - UNISINOS (2018 - Atual). 
Especialista em Contabilidade e 
Direito Tributário no Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos (2016). Graduado em 
Ciências Contábeis pelo Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos (2014). 

ROMUALDO FONSECA DOS 

SANTOS Especialista 

Especializado em Engenharia de 
Manutenção pela Univix/Abraman 
(2008) e graduado em Tecnologia 
Mecânica pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (2001). 

SHIRLEY DOURADO REBELO 

SARAIVA Mestre 

Graduação em Administração de 
Empresas pela Associação de 
Ensino Superior do Piauí (2000), 
Especista em Educação: Docência 
do ensino Superior. Universidade 
Estadual do Piauí (2002). 
Especialização em Administração 
Econômica e Financeira. 
Universidade Federal do Piauí 
(2004).Mestrado em Educação. 
Universidade Federal do Piauí 
(2010). 

SIMONE APARECIDA DE MELO Mestre 

Possui graduação em Ciência da 
Computação pela Universidade 
Presidente Antônio Carlos (2005), 
graduação em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal 
de São João Del-Rei (2014) e 
mestrado em Engenharia Mecânica 
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pela Universidade Federal de São 
João Del-Rei (2016). 

THAWANA PIRES SILVA Especialista 

Especialista em Libras e Educação 
de Surdos pela Faculdade Integrada 
de Goiás (2017) e Graduada em 
Letras pela Universidade Federal do 
Tocantins (2014). 

THIAGO FELICIO BARBOSA 

PEREIRA Mestre 

Possui graduação em Letras - 
Português pela Universidade 
Estadual do Piauí (2011). Possui o 
Título de Especialista em Docência 
do Ensino Superior pelo Centro 
Universitário Santo Agostinho 
(2015). Mestre em Estudos Literários 
pelo Programa de Pós-Graduação 
de Letras da Universidade Federal 
do Piauí - UFPI (2019). 

WANDA LUQUINE ELIAS Mestre 

Possui graduação em Administração 
pelo Centro de Ensino Superior de 
Primavera (2006) e mestrado em 
Administração de Organizações pela 
Universidade de São Paulo (2009). 

ZENAIDE DA ROCHA FRAGATA 

MIRANDA Especialista 

Especialista em Pós-Graduação em 
Educação Especial - Libras (ESAP) 
instituto de Estudos Avançados 
Paraná (2007). Graduada em 
Educação Física pela Faculdade de 
Pato Branco (FADEP - Pr) (2005) e 
graduada em Letras - Libras pela 
Faculdade EFICAZ( 2017) 

 

Entre os 30 tutores que integram o quadro do Curso de Ciências Contábeis, 

54% possuem mestrado, 33% possuem especialização e 13% possuem doutorado. 
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 Gráfico 7: Distribuição dos tutores por titulação 

 

2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em 

educação a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes 

matriculados nas disciplinas em regime semipresencial, expor o conteúdo em 

linguagem aderente às características das diversas turmas, apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares do curso em 

questão e elaborar atividades específicas em colaboração com os demais 

professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos alunos com maiores 

dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – 

Núcleo de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com 

experiência multidisciplinar. 

 Dos 30 tutores que compõem o corpo de tutores do Curso de Ciências 

Contábeis, 30 possuem experiência em tutoria em educação a distância o que 

corresponde a 100% do corpo geral de tutores do curso. 
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Nome Instituição Função 
Período 
(anos) 

Alaxendro Rodrigo Dal 

Piva UNIDEP Tutor online 2 meses 

Alessandra Aparecida de 

Carvalho UNIPTAN Tutor online 9 anos 

Ana Maria Pereira de 

Souza FASAVIC Tutor online 3 anos 

Carlos Cicinato Vieira 

Melo UNITPAC Tutor online 2 anos 

Cristina Cunha de Araújo UNINOVAFAPI Tutor online 6 anos 

Elizane Pereira Lima 

Mesquita UNITPAC Tutor online 6 anos 

Eucleia Goncalves dos 

Santos UNIDEP Tutor online 9 anos 

Flavia Magela Rezende 

Ferreira UNIPTAN Tutor online 
1 ano e 6 

meses 

Francisco Neto Pereira 

Pinto UNITPAC Tutor online 6 anos 

Giselle Maria Ferreira 

Lima Verde UNITPAC Tutor online 8 meses 

Graciela Caroline 

Gregolin UNIDEP Tutor online 8 meses 

Higor de Sousa Moura UNINOVAFAPI Tutor online 
1 ano e 2 

meses 

Joao Pedro Cardoso 

Faccio UNIDEP Tutor online 2 anos 

Jose Aparecido Borges UNITPAC Tutor online 2 anos 

Juliana Carvalho Piva UNITPAC Tutor online 2 meses 

Keli Starck UNIDEP Tutor online 8 meses 

Leonardo Rossini da 

Silva UNITPAC Tutor online 
1 ano e 6 

meses 

Marcello Schmidt Silveira UNITPAC Tutor online 1 ano e 6 
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meses 

Nelito Antonio Zanmaria UNIDEP Tutor online 
1 ano e 6 

meses 

Nelzir Martins Costa UNITPAC PORTO Tutor online 
7 anos e 

6 meses 

Oriana Chaves de 

Oliveira Paz UNINOVAFAPI Tutor online 8 meses 

Raquel Auxiliadora 

Borges UNIPTAN Tutor online 15 anos 

Robson de Sousa Lima UNITPAC Tutor online 1 ano  

Romualdo Fonseca dos 

Santos UNITPAC Tutor online 3 anos 

Shirley Dourado Rebelo 

Saraiva UNINOVAFAPI Tutor online 10 anos 

Simone Aparecida de 

Melo UNIPTAN Tutor online 3 meses 

Thawana Pires Silva UNITPAC Tutor online 2 meses 

Thiago Felicio Barbosa 

Pereira UNINOVAFAPI Tutor online 
5 anos e 

2 meses 

Wanda Luquine Elias UNIDEP Tutor online 8 meses 

Zenaide da Rocha 

Fragata Miranda UNIDEP Tutor online 2 meses 

 

 

2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 

 

 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação 

entre os mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a 

Coordenação, além dos contatos diretos com a sede das atividades a distância, 

localizada em Nova Lima (MG), através das diretorias do Grupo NRE Educacional, 

do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um adequado planejamento para que ocorram 
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as atividades interativas, lançando-se mão de vários recursos tecnológicos de que 

dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas 

ao setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos 

os profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, 

sendo identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o 

bom funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a 

interação entre os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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Carla Agostini 1 - 1  4 4 - - - - 2 12 

Caio Rodrigues do 
Vale 

- - - - 6 - - - - - 11 17 

Erika Tayer Lasmar 2 - - - - - - - - - 2  

Fábio Bruno da 
Silva 

2 - 1 - 6 1 - - - - - 10 

Hellen Sueli Bergo 1 - - - - - - - - - 3 4 

Kairo William de 
Carvalho 

- - - - 2 - - - - - 3 5 

Marcília Bruna dos 
Reis Teixeira 

1 - - - - - - - - - - 1 

Mayara Haddad 
Borges 

1 - - - 2 - - - - - 6 9 

Naiene dos Santos 
Pimentel 

- - 2 - - - - - - - 2 4 
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Raianna Suellen da 
Silva Alencar 

- - 1 0 14 - - - - - 13 28 

Rafael Leite 
Nogueira 

3 - - - - 1 - - - - 7 11 

Welliton Luiz 
Moreira 

- - - - - - - - 1 - 1 2 

 

 

3. Infraestrutura 

 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não 

dispõem de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua 

disposição para realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos 

e pesquisas individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à 

Internet. 

 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Ciências 

Contábeis conta com uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

equipada com: 

 02 mesas,       

 02 armários,  

 01 arquivo,  

 01 computador,  

 01 impressora,  

 01 telefone,  
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 01 ventilador. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de 

Reuniões, conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada 

no horário das 7h às 21h, equipada com:  

 01 ventilador;  

 01 ar-condicionado,  

 equipamentos de videoconferência,  

 14 cadeiras;  

  01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 

57 m2, proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os 

docentes se concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo 

entre as aulas. Os docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da 

instituição, e também descansam.  

A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários 

e recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 

exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para 

estudo com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o 

lanche. A sala conta com: 

- 1 Ar condicionado; 

- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet 

e ao Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 

- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 
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- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro 

masculino e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, 

café e lanche nos intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Ciências Contábeis conta com uma sala de aula para cada turma 

em andamento, com tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada 

turma.  

A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros 

quadrados, todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, 

cadeiras escolares universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas 

são bem arejadas e protegidas contra ruídos externos. 

Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso 

tecnológico que permite ao professor a interação direta com o material que está 

sendo projetado, sendo possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações 

extras no material exibido. As salas com dimensões maiores possuem, além dos 

recursos já mencionados, 2 (dois) ares condicionados para climatização e melhor 

comodidade aos alunos e professores.  

Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em 

Pequenos Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, 

permitindo que o professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre 
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elas: Aprendizagem Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction 

e várias outras propostas que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a 

colaboração e interação entre os discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas 

dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio 

(wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a construir seu 

conhecimento por meio da avaliação da informação disponível, sendo o professor o 

responsável pela orientação adequada, pelo acompanhamento e pelo estímulo 

constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos 

recursos tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, 

que fazem as limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos 

quando outras demandas de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES 

atendem às necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, 

especificamente, além de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. 

Sempre que necessário, a Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas 

para portadores de necessidades especiais, as quais fazem parte do mobiliário 

permanente da IES. A acessibilidade é garantida em todas as salas de aula da 

Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e setores administrativos. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o 

suporte do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de 

funcionamento da Instituição. 
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Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, 

equipados com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos 

discentes e utilizados para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa 

e extensão, atividades de avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, 

acontecem também os cursos de nivelamento no âmbito de Noções de Informática e 

cursos tecnológicos específicos nas áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, 

o laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em 

Braille, e configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de 

Necessidades Especiais (PNE), conforme sublinham os principais aspectos da 

legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação 

como um direito de todos; 

• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a 

produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 
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• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a 

um sistema educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado, que prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de 

acessibilidade nas instituições federais de educação superior; 

• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 

O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com 

as seguintes especificações: 

 

Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas 

de som e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com 

grande demanda gráfica, conforme especificações abaixo:  

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 

 

Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares 

básicos (como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares 
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aplicativos (como os pacotes de escritório da Microsoft Office). Dentre os softwares 

utilizados pelos vários cursos, destacam-se:  

 Domínio Sistemas: utilizado nas disciplinas de Laboratório Contábil I e II 

 Fortes Sistemas: utilizado nas disciplinas de Laboratório Contábil I e II 

 IRPF: utilizado na disciplina de Laboratório II 

 DCTF, DIRF, PERD/DCOMP, DAPI, VAF/DAMEF: utilizado na disciplina de 

Laboratório II 

Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na 

Biblioteca com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para 

acesso a alunos e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos 

a equipamentos de informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

que possui design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores 

multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em 

seus saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao 

Sistema RM (consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de 

Registros e Controle Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar 

suporte aos discentes no controle da sua vida financeira com a Instituição, podendo, 

assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que 

permitem a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio 

pode ser acessada por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem 

conectar-se notebooks, smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 

2 (dois) Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios 

de terceiros, e pontos para carregamento de energia para vários tipos de 

equipamentos eletrônicos, como computadores pessoais, tablets, smartphones. 
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3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Ciências Contábeis 

foram indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras 

utilizadas sejam adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos 

planos de ensino e no Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com 

número de tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno 

consegue consultar informações sobre os livros no site da Instituição, na área 

especifica da Biblioteca, assim como pode verificar quantos exemplares estão 

disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de 

material bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de 

exemplares da bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

- Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

- Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

- Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 

- Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 

- Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

- Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no 

acervo e disponibilização à comunidade acadêmica; 

- Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das 

disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Ciências 
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Contábeis, uma vez analisada a compatibilidade entre o número dos títulos 

constantes no acervo e o número de vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política 

de atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo 

o processo para tal. 

 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Ciências 

Contábeis foram indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as 

obras utilizadas sejam adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos 

descritos nos planos de ensino e no Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através 

do portal educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Ciências 

Contábeis, uma vez analisada a compatibilidade entre o número dos títulos 

constantes no acervo e o número de vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política 

de atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo 

o processo para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado 

pelas quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo 

Gen-Atlas, Manole e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma 

plataforma prática e inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de 

qualidade pela internet. Através da plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil 

a milhares de títulos acadêmicos. A Minha Biblioteca conta atualmente com mais de 
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8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, à disposição para leitura e 

download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, 

através do contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe 

garantia de acesso físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos 

tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como 

de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e 

aprendizagem, conforme descrito em outros itens deste Projeto Pedagógico de 

Curso. 

 

3.7.1 Periódicos especializados  

 

 Os periódicos da área de Ciências Contábeis são variados, muitos destes 

vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que 

tem como objetivo fomentar a pesquisa na área de saúde. A seguir, são 

apresentados alguns periódicos com disponibilidade impressa e eletrônica na 

Biblioteca da instituição: 

Revista Contabilidade e Finanças 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso 
  
Revista de Contabilidade e Controladoria (UFPR) 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rcc  
 
Revista de Estudos Contábeis (UEL) 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rec 
  
Revista de Custos e Agronegócio online 
http://www.custoseagronegocioonline.com.br/principal.html 
  
Revista de Contabilidade e Organizações 
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/54/revista-de-contabilidade-e-organizacoes 
  
Revista do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rcmccuerj 
  
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPEC) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rcc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rec
http://www.custoseagronegocioonline.com.br/principal.html
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/54/revista-de-contabilidade-e-organizacoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rcmccuerj
http://www.repec.org.br/index.php/repec
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http://www.repec.org.br/index.php/repec 
  
Contabilidade Vista e Revista 
http://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/index 
  
Revista Base (Unisinos) 
http://revistas.unisinos.br/index.php/base/index 
  
Revista ABC Custos 
http://www.abcustos.emnuvens.com.br/abcustos 
  
Revista Contabilidade, Gestão e Governança 
http://www.cgg-amg.unb.br/index.php/contabil 
  
Revista de Administração Contemporânea (RAC) 
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1  
 
Revista Brasileira de Contabilidade (RBC) 
http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=291 
  
Revista Contemporânea de Contabilidade (RCC) 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade 
  
Revista Universo Contábil 
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil 
  
Revista de Contabilidade da UFBA 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade/index 
 

 

Além desses periódicos impressos, a instituição possui assinatura em duas 

bases de dados de acesso online e que possuem revistas da área da saúde e 

demais áreas de formação no UNIPTAN. É possível que o corpo acadêmico tenha 

acesso aos periódicos em formato eletrônico, por meio da internet utilizando base de 

dados e/ou sites próprios dos periódicos.  

 

 Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina 

outras bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE 

Complete, CINAHL Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, 

World Politics Review, Public Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social 

http://www.face.ufmg.br/revista/index.php/contabilidadevistaerevista/index
http://unisinos.br/_diversos/revistas/ojs/index.php/base/index
http://www.abcustos.emnuvens.com.br/abcustos
http://www.cgg-amg.unb.br/index.php/contabil
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=291
http://www.rcc.ufsc.br/
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade/index
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Gerontology, Academic Search Complete, Regional Business News, Business 

Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering Source, Art & Architecture Complete, 

eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice Abstracts. 

   

 DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 

O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos 

para médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o 

conteúdo de mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão 

sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Ciências 

Contábeis em disciplinas práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em 

termos de conhecimento sobre o manuseio de softwares e recursos de tecnologia da 

informação na área de atuação dos futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados com terminais 

de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para 

atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os 

cursos de nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos 

específicos nas áreas de conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem 

conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e 

disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, 

software e periféricos) adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos 

professores do Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para 

referendar e tomar as providências necessárias junto à administração da IES. 



170 
 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

 

A estrutura dos laboratórios de informática da instituição fornece apoio ao 

ensino de conteúdos básico, profissional e teórico-prático, com configurações de 

hardware, software e sistemas operacionais projetadas de acordo com as 

necessidades do curso de Ciências Contábeis e demais cursos da Instituição. 

O UNIPTAN tem utilizado as TICs como instrumentos norteadores para 

atualizações com os docentes e também em atividades docentes com o alunado. O 

curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN faz uso, de tecnologias específicas para 

complementação da formação acadêmica de seus alunos, deixando o curso mais 

dinâmico e mais próximo da realidade vivida pelos contadores, uma vez que os 

alunos utilizarão simuladores como parte integrante do currículo de algumas 

disciplinas. 

O Curso de Ciências Contábeis do UNIPTAN mantém contrato de parceria 

educacional com cessão de licenças de uso de programas de computador com a 

Domínio Sistemas e Fortes Tecnologias, através do qual se permite acesso a uma 

ampla base de dados, a qual é utilizada por professores e alunos do curso em várias 

atividades contábeis.  

Vale salientar que a empresa Domínio Sistemas e Fortes Tecnologia são 

empresas brasileiras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileira
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Diante da parceira com a Domínio Sistemas  e Fortes Tecnologia, empresa 

do ramo de Sistemas de Informações para escritórios Contábeis, o ensino prático da 

contabilidade passou a simular o dia a dia de um escritório, passando pelas rotinas 

de departamento pessoal, fiscal e contábil, proporcionando assim ao discente um 

contato maior com a realidade do mercado de trabalho. 

São disponibilizados também, outros softwares necessários à prática contábil, 

que são fornecidos gratuitamente pelos órgãos municipais, estaduais e/ou federais, 

os quais, os contadores e empresas, utilizam para cumprir obrigações acessórias 

para com o fisco, como o SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Em 

conjunto com Softwares disponibilizados pela Domínio Sistemas e Fortes Tecnologia, 

permite aos discentes acompanharem a evolução tecnológica voltada para a 

contabilidade, que se exige do futuro profissional no mercado de trabalho. 

 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

  

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.13 Biotérios 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 
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3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 

 

Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na 

modalidade semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da 

plataforma educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno 

estiver matriculado nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a 

todo o funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e 

gestores institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE 

Educacional, responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, 

para constantes revisões e aprimoramento de procedimentos.  

  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso 

também a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da 

Biblioteca e as publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base 

Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, 

conciliação, mediação e atividades jurídicas reais 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O UNIPTAN possui um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cadastrado na 

CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), órgão do Ministério da Saúde 

do Governo Nacional, bem como cadastrado na Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), sob o número de registro 9.667, para 

gerenciamento de projetos de pesquisa científica de todo o país. 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
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O funcionamento do CEP, para atendimento ao público em geral e 

aos pesquisadores, é de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, em sua 

dependência própria dentro da COPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

Os atendimentos também podem ser feitos pelo telefone 3379-2725, ramal 

202, e pelo e-mail: cep@uniptan.edu.br. 

O CEP do UNIPTAN possui Regulamento próprio, sendo a coordenação e a 

composição do mesmo estabelecidas em Portarias de nomeação da Reitoria. 

  

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

 Para a oferta de conteúdos a distância, bem como para a execução das 

atividades relacionadas às disciplinas oferecidas na IES na modalidade 

semipresencial, conta-se com ambientes profissionais muito bem articulados com a 

sede, atendendo plenamente aos objetivos traçados neste Projeto Pedagógico de 

Curso, considerando-se a função de espaços complementares, a saber: laboratórios 

de Informática, Sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, etc. 

 Esses espaços possibilitam a realização de experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais passam por avaliações periódicas devidamente 

documentadas, resultando em constantes ações de melhoria contínua do processo 

de ensino-aprendizagem. 

 Todas essas ações são gerenciadas e acompanhadas pela Pró-reitoria de 

Ensino e Assuntos Acadêmicos, além do NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico – e 

do Grupo de Estudos em Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

No Curso de Ciências Contábeis são realizadas diversas práticas relacionadas 

a matriz curricular e às diretrizes pedagógicas do PPC vigente na graduação, como: 

atividades de metodologias ativas, entre elas, jogos simulados, gamificação, 

utilização de software, projetos sociais e empresarias, atuação dos discentes na 

mailto:cep@uniptan.edu.br
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empresa júnior de consultoria, visitas técnicas, mini-cursos para comunidade externa, 

intervenções de caráter social na comunidade local e microrregião das vertentes. 
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ANEXO 1 – FICHA DE REGISTRO 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
    

 

FICHA DE REGISTRO DE ESTÁGIO CURRICULAR  

SUPERVISIONADO 

 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO: 

Nome : ___________________________________________  Matrícula : _______ 

Endereço : ______________________________________ Bairro : ____________ 

Cidade : _________________________ Estado : ________ CEP : ____________ 

Telefone : _______________________________ E-mail : ___________________ 

Data de Nascimento : _________________    Identidade: ____________________ 

 

2 – DISPONIBILIDADE:  

Trabalha:       (     ) Sim                       (     ) Não 

Onde: ____________________________________________________________ 

Função: ___________________________________________________________ 

Horário disponível para Estágio:   (     ) Integral        (     ) Parcial 

Se parcial, qual o horário disponível:  (   ) Matutino    (   ) Vespertino     (   ) Noturno 

Dias da semana disponíveis para o Estágio: ______________________________ 

3 – PERÍODO E ÁREA SELECIONADA: 

Estágio Supervisionado I:______________________________________________

Estágio Supervisionado II:______________________________________________ 

Estágio Supervisionado III:______________________________________________ 

 

Data: ____/____/____                             Assinatura: ________________________ 

 

 

Foto 

 

3  x  4 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

ÁREAS DE OPÇÃO PARA ESTÁGIO 

1. Contabilidade Comercial 

2. Contabilidade Pública 

3. Análise das Demonstrações  

4. Contabilidade Financeira 

5. Contabilidade Gerencial 

6. Custos (Contabilidade e Análise) 

7. Contabilidade Orçamentária 

8. Contabilidade Ambiental e/ou Social 

9. Perícia 

10. Auditoria 

11. Controladoria 

12. Contabilidade Rural 

13. Contabilidade Tributária 

14. Departamento Pessoal 

15. Área Administrativa 

16. Contabilidade Aplicada: 

 
 

Entidades Imobiliárias e de Construção Civil  Micro e Pequenas empresas 

 Entidade Hoteleira  Instituições Financeiras 

 Entidades Hospitalares (incluindo Planos de Saúde)  Cooperativas 

 Entidades de Seguradoras Comercial e 

Previdência Privada 
 Entidades sem finalidade lucrativa 

 Contabilidade de Recursos Humanos  Outra. Qual? ________________________ 
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ANEXO 2 – PLANO DE ESTÁGIO

 

 

 

PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

Aluno:  
 

Nº Matríc.:  
 

Série:  
 

Ano:  
 

Curso:  
 

Habilitação:  
 

Escritório/Empresa:  
 

Endereço:  
 

Sup. do Est. Na Empresa: 
 
 

Doc. Profissional/Cargo: 
 

Fone:  
 

Setor(es) onde será desenvolvido o estágio: 
 

Período de:    
 

CH De Estágio 
 

 

Atividades Objetivos a Serem Alcançados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informações Complementares:   Como conseguiu o Estágio? 
 
Instituição  (   ) 
Próprio       (   ) 
Outros        (x ) Qual? Coordenadora 
 

Data                                               Ass. Aluno 
 
 
      /     /                        __________________________ 
 

Data                          Ass. Sup. Escritório/Empresa 
 
 
       /     /                ___________________________ 
 

 
SUPERVISÃO DO ESTÁGIO NA FACULDADE 

Data                      Ass. Coordenador de Estágio 
 
 
       /     /            ___________________________ 
 

Data                      Ass. Coordenador do Curso 
 
 
       /     /                ___________________________ 
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ANEXO 3 – FICHA DE FREQUENCIA 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

CONTROLE DE ATIVIDADES E FREQUÊNCIA DO ESTÁGIO 

 

ESCRITÓRIO/EMPRESA: 

ESTAGIÁRIO: MÊS: 

CURSO: PERÍODO ANO: 

DATA ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZADAS ENTRADA SAÍDA 
ASSINATURA 

SUPERVISOR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Visto do Supervisor Técnico: _________________________Data: ___/___/____ 
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ANEXO 4 – AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

TERMO DE AVALIAÇÃO DE 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

(Esta ficha deverá ser preenchida pela Empresa Concedente de Estagio, após o estagiário ter 
completado o período de estágio). 

 
Estagiário: ................................................................................. Período: ......................  
Curso:.............................................  Data do fim do curso ............................................  
Nome do Escritório ........................................................................................................  
Endereço ..............................................................................................  Nº..................... 
Cidade ..................................................................................................  Estado ............ 
Ramo de atividade........................................................................................................  
Início do estágio............./............/..............  
Função principal do estagiário na Empresa ..................................................................  
Número de horas de atividade diária  ............................................................................  
Total de meses de trabalho  ..........................................................................................  
Total de horas efetivamente trabalhadas  .....................................................................  
 
1 – Atribua, a cada item relacionado abaixo, o conceito pelo desempenho funcional 
do estagiário: 

ITENS Conceito  ITENS Conceito 

Aprendizado dentro do estágio   Disciplina  

Segurança na execução do trabalho   Relacionamento social  

Interesse pelo trabalho   Cooperação  

Iniciativa própria   Esforço para superar falhas  

Conhecimentos técnicos   Pontualidade  

Produtividade   Assiduidade  

Qualidade do trabalho   Capacidade de direção e 
coordenação 

 

CONCEITOS: (O) – ótimo     (MB) – Muito bom     (B) – Bom     (R) – Regular     (I) - Insuficiente 

 

 2 – Como a empresa avalia o estágio do aluno? 

Através de reuniões (   )  Folhas de serviços (   )         Relatórios (   )    Observações (   ) 

Outros meios (especificar):  .....................................................................................  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 3 – Com que periodicidade o estagiário é avaliado? 

Diariamente (   )                       Semanalmente (   )                     Quinzenalmente (   ) 

Outra (especificar)  ...................................................................................................  

 

4 – A continuação do estagiário no Órgão ou Empresa está sendo desejada? 

                                        Sim (   )                         Não (   ) 

 

OBSERVAÇÕES: 

 .............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Data .................. /................... / ................... 

                                                    

  ................................................................................ 
    Carimbo do Órgão   Assinatura do Supervisor da Empresa 
ou Empresa (com CNPJ) 

 

................................................................................ 
                  Nome legível 

 
 

................................................................................ 
Cargo ou Função e Doc. Profissional 
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ANEXO  5 – AVALIAÇÃO DO COORDENADOR 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Nome do Estagiário:    

Ano:  Matrícula:  Período:  Turno: Noturno 

Nome do Supervisor: Caio Rodrigues do Vale  

 

ASPECTOS INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

1 – Qualidade do Plano de Estágio Conceito Final:  

2 – Qualidade do Relatório Final do Estágio Conceito Final:  

3 – Pontualidade do Relatório Conceito Final:  

4 – Cumprimento do Plano de Estágio Conceito Final:  

5 – Cumprimento das tarefas e prazos estabelecidos Conceito Final:  

CONCEITOS: (O) – ótimo     (MB) – Muito bom     (B) – Bom     (R) – Regular     (I) – Insuficiente 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
 

 
 

COMENTÁRIOS DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 

 

ESTÁGIO APROVADO: (  ) SIM      (   ) NÃO 

 

NOTA:   

 

DATA:  

______________________________________________ 
Assinatura do Professor Orientador de Estágio 



CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 
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ANEXO 7 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADDE COVID-19 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE (OMS) PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

A empresa abaixo identificada, declara para os devidos fins que o discente, também identificado 

neste documento, cumpriu estágio supervisionado nesta empresa durante o período de pandemia da 

COVID-19 tendo a empresa seguido todos os protocolos de biossegurança necessários a mitigação 

dos riscos de contágio e transmissão do vírus. 

Identificação da Empresa: 

Empresa:____________________________________________________________________ 
CNPJ: __________________________________________________________  
Endereço: _______________________________________________________ N°_______ 
Cidade: ___________________________________________ Estado: ________ 
Ramo de Atividade: ___________________________________________________________ 
Início do Estágio: ____/____/_____ Fim do Estágio: ____/____/____ 
 

 

Identificação do Aluno: 

Discente: ___________________________________________________________________ 
Matrícula: _______________ 
Função no Estágio: ______________________________________________ 
Observações: 

 

 

 

 

 

 
 

 

__________________________________ 
Assinatura do Discente 

 

__________________________________ 
Assinatura do Supervisor na Empresa



 

1 

 


