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1 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1 Histórico da Mantenedora e suas atribuições; 
 

No âmbito da tradição calvinista, o projeto educacional que deu início ao Instituto 
Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
presentemente da FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO – FPM RIO, tem sua origem no 
ano de 1870, a partir da obra de um casal de missionários presbiterianos norte-americanos, Rev. 
George Whitehill Chamberlain e sua esposa Mary Ann Annesley Chamberlain, em São Paulo, SP.  

 
Na primavera de 1870, utilizando sua própria residência como sala de aula, Mary 

Chamberlain recebeu três crianças para a escola que se iniciava. Desde o ponto de partida, impôs-
se o princípio que permanece até os dias de hoje, 144 anos passados, de não fazer distinção de 
sexo, credo ou etnia, acolhendo crianças que a escola da época não acolhia. No segundo ano, em 
1871, foi fundada a Escola Americana, embrião do Colégio Presbiteriano Mackenzie, que passou a 
funcionar em um local mais espaçoso, acolhendo então 44 alunos.  

 
Se numericamente a escola era inexpressiva, a proposta pedagógica se apresentava 

ambiciosa e pioneira, para não dizer francamente revolucionária para os padrões da época. Seu 
modelo baseava-se no sistema escolar americano: as classes eram mistas, praticava-se ginástica, 
aboliram-se as repetições cantadas e os castigos físicos (a famosa palmatória), introduziu-se a 
experimentação. Grande ousadia foi enfatizar a liberdade religiosa, racial e política, numa época 
em que as escolas eram reservadas à elite monarquista e escravagista. A escola foi pioneira em 
receber filhos de abolicionistas, republicanos, protestantes e judeus. 

 
Em 1885, o médico e educador norte-americano Horace M. Lane recebeu a Escola 

Americana das mãos do Reverendo George Chamberlain, passando a conduzir por quase três 
décadas os destinos da crescente instituição educacional presbiteriana. Datam dessa época a 
Escola Normal, o Protestant College (denominado Mackenzie College a partir de 1895), o Curso 
Superior de Comércio (1886), embrião dos posteriores cursos nas áreas de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis, o Curso Superior de Preparatórios e a Escola de Engenharia 
Mackenzie College – mais antigo estabelecimento de ensino de engenharia do país, no segmento 
privado e confessional. A inserção do nome “Mackenzie” nesse contexto expressa a homenagem 
prestada ao advogado e filantropo, John Theron Mackenzie, cujo legado financeiro permitiu a 
construção da Escola de Engenharia. 

 
Em 1876, foi criado o Curso Superior de Filosofia, funcionando junto à Escola Americana 

com a finalidade principal de preparar professores. Poucos anos depois, em 1879, foi comprada a 
área de Higienópolis, onde se encontram sediados, nos dias de hoje, tanto o Colégio quanto a 
Universidade. 

 
Marco do pioneirismo que sempre permeou a instituição, a criação da primeira experiência 

oficial de cotitulação internacional, tendo a University of the State of New York como entidade 
associada (1893). Outros marcos: O primeiro curso de Química Industrial de São Paulo (1911); o 
mais antigo curso de engenharia Química do país (1922); introdução do Sistema Decimal Dewey de 
catalogação de bibliotecas no Brasil (1926); primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil (1930); 
primeira Faculdade de Arquitetura do estado de São Paulo (1947); exigência de Projetos-Tese para 
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os concluintes dos cursos superiores, antecipando-se ao requisito das monografias de conclusão 
de curso hoje implantado pelo Ministério da Educação; criação de uma rede de cursos de 
alfabetização de adultos, antecipando-se ao MOBRAL. 

 
Em 1927, graduaram-se as primeiras mulheres pelo Mackenzie College. Foram três no 

Curso de Química Industrial. Quase imediatamente após, em 1929, graduou-se a primeira 
Engenheira Arquiteta.  

 
O Mackenzie acompanhava o desenvolvimento do país republicano no campo da 

educação; e para o Mackenzie também se havia voltado o olhar de inúmeros educadores "escola 
novistas" que, à época, levantavam a bandeira do ensino técnico-profissionalizante como um 
imperativo necessário à reconstrução educacional do país. Em 1932 começavam as aulas do Curso 
Técnico Mackenzie, destinado às áreas de Química Industrial, Mecânica e Eletricidade. 

 
Em 1940, por exigência do Estado Novo, o Mackenzie College passou a ser denominado 

Instituto Mackenzie. Eram suas unidades a Escola Americana, o Colégio Mackenzie, a Escola 
Técnica e a Escola de Engenharia. Na linha histórica temos: Mackenzie College (1892–1940), 
seguida do Instituto Mackenzie (1940-1997), depois Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade 
mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Rio. 

 
Em 1947, o curso de Arquitetura, então vinculado à Escola de Engenharia, deu origem à 

Faculdade de Arquitetura, a primeira no Brasil, com essa designação. No mesmo ano, foi instalada 
a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que mais tarde (1980) se desdobraria em Faculdade de 
Letras e Educação, e Faculdade de Ciências Exatas e Experimentais.  

 
No ano de 1950, foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, que veio a dar origem ao 

atual Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Destaca-se que, em 1952, a Universidade Mackenzie 
foi reconhecida pelo Decreto nº 30.511, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas e pelo Ministro 
da Educação Ernesto Simões da Silva Filho, sendo solenemente instalada em 16 de abril daquele 
ano. Na sua origem, a nova universidade – terceira no estado de São Paulo – foi constituída das 
seguintes unidades acadêmicas: Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitetura, Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras e Faculdade de Ciências Econômicas.  

 
A criação da Faculdade de Direito deu-se em 1953. No ano de 1965, a Universidade 

Mackenzie tornou-se mais uma vez pioneira nas suas iniciativas, ao escolher como Reitora a 
Professora Esther de Figueiredo Ferraz, primeira mulher no hemisfério sul a ocupar esse cargo. Foi 
ela, também, anos mais tarde, a primeira mulher no Brasil a se tornar Ministro de Estado da 
Educação. 

 
Anos mais tarde, em 1970, foram instaladas a Faculdade de Comunicação e Artes e a 

Faculdade de Tecnologia, esta última tendo atualmente a denominação de Faculdade de 
Computação e Informática. Em 1998, constituiu-se a Faculdade de Psicologia e, nos dois anos 
seguintes, surgiram a Faculdade de Teologia e a Faculdade de Educação Física, esta última 
localizada no então Campus Tamboré (atual Campus Alphaville).  

 
Em 1999, a Universidade Mackenzie passou a ser denominada Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, reafirmando, assim, sua identidade confessional. 
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O Mackenzie é uma comunidade fortemente integrada, e atribui-se a isso a identidade de 
propósitos entre a comunidade de mestres e alunos e, acima de tudo, uma tradição cultural 
afetiva compartilhada na instituição, batizada de espírito mackenzista. Das seis horas da manhã, 
quando se abrem os portões, até meia-noite, quando se apagam as luzes, circulam pelo campus da 
Universidade, na capital de São Paulo, aproximadamente, 39.000 alunos, da pré-escola à pós-
graduação, 1.000 funcionários, 2.000 professores e mais de 5.000 visitantes que, por interesses 
diversos, procuram o campus. São mais de 40.000 pessoas, número superior à população de 
muitas cidades brasileiras. 

 
Com essa característica empreendedora e pioneira, o Instituto Presbiteriano Mackenzie 

decidiu estender sua atuação e ampliá-la. A cidade do Rio de Janeiro foi a sede pioneira da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, associada vitalícia do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Em 12 de agosto 
de 1869 chegava ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, o primeiro Missionário 
Presbiteriano, Rev. Ashbell Green Simonton. Daí a escolha, dentro do planejamento estratégico do 
Instituto, de ampliar para a capital do Rio de Janeiro a proposta educacional Mackenzista.  

 
Atualmente, a instituição “Mackenzie” é um dos maiores complexos educacionais no 

contexto da América Latina, atuando nas mais diversas áreas do conhecimento humano, que vão 
da Educação Básica ao Ensino Superior, compreendendo neste segmento três dezenas de cursos 
de Graduação, quase 20 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, além de seis dezenas de cursos 
Lato Sensu e amplo portfólio de atividades de Extensão.  

 
Esse histórico de inúmeras realizações na área da educação projeta um desenvolvimento 

da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, nascida com o objetivo de construir no Rio de Janeiro a 
excelência acadêmica já alcançada em São Paulo. 

 

1.2 Histórico da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio 
 

O Instituto Brasileiro Contabilidade – IBC foi inaugurado em 20 de setembro de 1916, com 
sede provisória na Associação dos Empregados do Comercio, Rua Gonçalves Dias, 42, 2º. Dez anos 
depois, foi fundada a Escola Técnica Comercial, oficialmente reconhecida pela Portaria de 
14/10/1930, do Ministério de Estado da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1932, submetida à 
Reforma Campos, passou a funcionar no sobrado do prédio da Rua da Carioca, 52, com os cursos: 
Propedêutica, Técnico de Guarda-Livros e Perito Contador. 

Em 16 de outubro de 1934, foi criado o Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro, que 
passou a ser a entidade mantenedora da Escola Técnica Comercial. Esta procurou adequar-se à 
reforma do ensino de 1961, passando a denominar-se, em 1963, Colégio Comercial do Instituto 
Brasileiro de Contabilidade, IBC, atualmente sem atividades didático-pedagógicas. 

A Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior, embrião da atual 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, foi inaugurada em 25 de abril de 1964 e mantida pelo 
Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBC. 

 Seu nome homenageou um dos fundadores do IBC, João Ferreira de Moraes Junior, que 
desejava a articulação sequencial do curso técnico de contabilidade de nível médio com curso de 
grau superior, mas não o conseguira. 

 De fato, o Sindicato dos Contabilistas previa em seu estatuto a criação de uma Faculdade 
de Ciências Contábeis e Atuariais. Moraes Junior lançou as campanhas pelo reconhecimento e 
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regulamentação da profissão, a regulamentação dos ensinos médio e superior de Contabilidade, a 
normalização da fiscalização do exercício profissional e o projeto de criação do Conselho Federal 
de Contabilidade e dos Conselhos Regionais de Contabilidade (Lei nº 9.295, de 27/04/1946). 

A Instituição de Ensino Superior, mantida pelo IBC, iniciou sua atividade com a 
denominação de Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior, no dia 25 de 
abril de 1964, ex vi do Parecer nº 82, de 11 de abril de 1964, aprovado pelo plenário do Conselho 
Federal de Educação, divulgado na Revista Documenta nº 25, às páginas 9 e 11, com o Curso 
Superior de Ciências Contábeis, e teve confirmada a autorização pelo Decreto Federal nº 55.909, 
de 9 de setembro de 1965. 

O Curso de Administração teve início em 1968, ex vi do Parecer nº 7, de 30.01.68, do 
Conselho Federal de Educação, Documenta nº 80. 

Esses cursos superiores foram reconhecidos pelo Decreto nº 66.406, de 2 de abril de 1970, 
publicado no Diário Oficial de 03.04.70, fl.1. 

Os Cursos de Direito e Ciências Econômicas foram autorizados pelos Decretos sem número 
assinados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Itamar Franco, em 22 de 
dezembro de 1992, publicados no Diário Oficial de 23.12.92, ex vi dos despachos nº 601/90 e 
799/90 do Ministro da Educação, Prof. Murílio de Avellar Hingel, Diário Oficial de 12.02.90, 
considerados os Pareceres 661/92 e 3/92, aprovados, respectivamente, em 21.12.92 e 02.12.92, 
pelo Conselho Federal de Educação, Documenta 355 e 384. No momento está em elaboração o 
processo de reconhecimento. 

A IES passou a denominar-se Faculdade Moraes Junior por competente autorização 
mediante Portaria MEC nº 1888, de 30 de dezembro de 1994, Diário Oficial de 4 de janeiro de 
1995. 

Em agosto de 2005 o Instituto Presbiteriano Mackenzie associou-se ao Instituto Brasileiro 
de Contabilidade. Assim, o IBC passou a ter como associado uma das instituições mais renomadas 
do país, que mantém a Universidade Presbiteriana Mackenzie, sediada em São Paulo, respeitada 
pela excelência e tradição no oferecimento de cursos superiores. A também tradicional Faculdade 
Moraes Júnior passa a denominar-se Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. 

A partir de 2008, substituiu-se a mantenedora original, o Instituto Brasileiro de 
Contabilidade (que recebera a mantença após a criação da Faculdade, pelo Sindicato dos 
Contabilistas, em 1964), pelo igualmente tradicional Instituto Presbiteriano Mackenzie, 
preservando-se a estrutura administrativa e com investimentos na recuperação da estrutura física. 
A mudança da mantença trouxe vários benefícios, como, entre outros, melhorias na infraestrutura 
e na qualificação do corpo docente, com implantação de Núcleos Docentes Estruturantes em 
todos os cursos, maior número de professores em tempos parcial e integral e abertura de novos 
grupos de pesquisas. 

As diretrizes harmonizam-se inteiramente com os eixos norteadores do “Planejamento 
Estratégico 2012-2020” definido pelo Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie 
para o mesmo horizonte temporal, evidenciando uma mobilização sinérgica de toda a Instituição 
em busca da consolidação dos padrões de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.  

Em novembro de 2014, a Congregação dos Professores em assembleia histórica, e em 
votação unânime, elaborou um novo Regimento Geral, alterando o nome da IES, para FACULDADE 
PRESBITERIANA MACKENZIE RIO – FPM RIO, igualmente aprovada por unanimidade pelo Conselho 
Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie - IPM. 
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2 MISSÃO E VISÃO 

 

A missão oferece um direcionamento para a atuação deste curso no âmbito da sociedade 
em que está inserido. O papel que o curso tem, por intermédio dos conteúdos, recursos e 
metodologias próprias da área de atuação, é o de “Educar o ser humano, criado à imagem de 
Deus, para o exercício pleno da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada.” 

A Visão do IPM permeia todos os planos de ação e a prática cotidiana da FPM RIO. Desta 
forma, a visão de “Ser reconhecida pela sociedade como instituição confessional presbiteriana e 
filantrópica, que se dedica às ciências divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade 
socioambiental, em busca de contínua excelência acadêmica e de gestão”, nos leva à busca de 
organização do currículo de maneira que estes componentes sejam se reflitam em todos os 
aspectos. 

O currículo e as políticas e estratégias de ação, dirigidos por esta visão, têm como 
finalidade mais favorecer o reconhecimento efetivo, pelos alunos e pela comunidade, de uma 
instituição que prima pela excelência, considerando seu papel na sociedade, sua relação com os 
outros e com Deus. 

A Missão e Visão materializam-se na prática de princípios e valores que se refletem nas 
relações pedagógicas, dentro da sala de aula, nas relações de trabalho entre funcionários e 
equipes de apoio administrativo e se consolidam na ação futura de nossos alunos, imprimindo 
neles o “espírito Mackenzista”. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Segundo a classificação do CNPq, CAPES, FINEP a Contabilidade está inserida no campo das 
Ciências Socialmente Aplicáveis como grande área e dividida em conhecimentos específicos, 
segregados em: teoria contábil, sistemas contábeis, contabilidade e finanças, auditoria contábil, 
perícia contábil, controladoria e disciplinas de contabilidade específicas. 

A Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004, instituiu diretrizes nacionais para a 
criação e organização curricular para os cursos de graduação em Ciências Contábeis, 
estabelecendo o perfil profissional do egresso, em termos de competências e habilidades 
esperadas. 

Pode-se dizer que a origem da contabilidade é tão antiga quanto a origem do Homo 
Sapiens. Alguns teóricos preferem dizer que ela existe, pelo menos, desde 4.000 anos AC. 
Entretanto, antes disto, o homem primitivo, ao inventariar o número de instrumentos de caça e 
pesca disponível, ao contar seus rebanhos, ao contar suas ânforas de bebidas, praticava uma 
forma rudimentar de Contabilidade (IUDÍCIBUS, MARION, FARIA, 2009). 

Embora a Contabilidade exista desde os primórdios, o seu desenvolvimento foi muito lento 
ao longo dos séculos. Na primeira etapa, ou fase empírica da Contabilidade, verifica-se a utilização 
de desenhos, figuras e imagens para identificar o patrimônio. Somente em torno do século XV é 
que a Contabilidade atinge um nível de desenvolvimento notório, sendo chamada de fase lógica-
racional ou fase pré-científica (IUDÍCIBUS, MARION, FARIA, 2009). 

Na idade Moderna, principalmente na época do Renascimento, vários acontecimentos no 
mundo proporcionaram um impulso espetacular das Ciências Contábeis, sobretudo na Itália. “O 
marco, neste período, foi a primeira literatura contábil relevante criada pelo Frei Luca Pacioli em 
1494, consolidando o método das partidas dobradas pela expressão da causa e efeito patrimonial 
com os termos débito e crédito” (IUDÍCIBUS, MARION, FARIA, 2009). 

A Contabilidade, que até meados do século XIX era tida e tratada como um método de 
escrituração passa a receber roupagem científica a partir das obras de renomados escritores, 
como Francesco Villa, Francesco Marchi e Giuseppe Carboni. O início do século XX presenciou a 
queda da Escola Europeia, mais especificamente a Italiana, e a ascensão da chamada Escola Norte 
Americana (IUDÍCIBUS, MARION, FARIA, 2009). 

No Brasil, a contabilidade teve influência tanto da escola italiana quanto da americana, 
sendo que a primeira foi a que influenciou inicialmente o país, porém foi na segunda que o Brasil 
baseou-se para formação da Lei das Sociedades por Ações, que ocorreu a partir da Resolução nº 
220 e da circular nº 179 do BC e para a implantação do ensino acadêmico (COTRIN, SANTOS, 
ZOTTE JR, 2012). 

A Escola de Comércio Álvares Penteado, criada em 1902, foi a primeira escola especializada 
no ensino da contabilidade. Nesta instituição, professores de grandes nomes, como Francisco 
D’Auria, Frederico Herrmann Júnior, Coriolano Martins, abriram portas para a pesquisa contábil, 
mas foi na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP, fundada em 1946, que o 
Brasil ganhou seu primeiro núcleo efetivo, contribuindo com o surgimento dos escritores da 
literatura contábil nacional (COTRIN, SANTOS, ZOTTE JR, 2012). 

Mais recentemente, o surgimento de novas características de mercados, no que diz 
respeito ao desenvolvimento do mercado de capitais internacional, ao crescimento dos 
investimentos diretos estrangeiros e à formação de blocos econômicos, trouxe consigo a 
necessidade de se ter um conjunto de padrões contábeis internacionais que possam viabilizar o 
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processo de comparação de informações entre companhias de um mesmo grupo ou de grupos 
distintos (MELLO e CIA, 2007). 

O processo de convergência contábil brasileiro levou à constituição, em 2005, do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), formado por Abrasca, Apimec, B3 Brasil Bolsa Balcão e 
Entidades Representativas de Investidores  do Mercado de Capitais, CFC, Fipecafi e Ibracon, 
contando ainda com o apoio do Bacen, CVM, SRF e Susep. O CPC é o órgão responsável pela 
elaboração dos pronunciamentos contábeis brasileiros em consonância com as Normas 
Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB. 

Novos desafios são enfrentados pela Contabilidade. O mundo passa por grandes 
transformações e requer versatilidade e abrangência nas interpretações. O profissional contábil 
está capacitado, habilitado e possui o conhecimento necessário sobre assuntos econômicos, 
financeiros, tributários, organizacionais e comportamentais para direcionar as conclusões da lógica 
contábil. Nenhuma decisão de negócio é tomada sem os dados contábeis e somente este 
profissional dispõe de técnicas para disponibilizar o valor patrimonial e a direção dos negócios 
(CRC-SP, 2013). 

Muito embora, o conhecimento contábil possa ser utilizado nos ambientes público e 
privado, é nas organizações privadas que a Contabilidade ganha destaque, pois atua tanto como 
instrumento de gestão empresarial, apoiando o processo de tomada de decisão, quanto através 
da geração de informações relevantes aos seus usuários.  

Nos dias atuais, a realidade do mercado exige um profissional pronto para assumir novas 
responsabilidades. Mais do que apenas registrar os atos e fatos ocorridos nas empresas, ele deve 
nortear os empreendimentos e ajudar a administração a manter o negócio na rota prevista. Para 
desempenhar essas funções com a máxima competência, sua formação deve conter noções 
sólidas de Finanças, Economia e Gestão e, também, de Ciências Humanas, Ética e 
Responsabilidade Social (CRC-SP, 2013). 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 O Curso de Graduação em Ciências Contábeis da FPM RIO apresenta carga horária de 3.073 
horas relógio (Ver detalhamento no item 7.13), em atendimento aos requisitos de carga horária 
mínima de 3.000 horas, conforme a Resolução CES/CNE nº 2, de 18 de Junho de 2007, do 
Ministério da Educação. O tempo de integralização mínima é de 8 (oito) semestres. O Quadro 1 
apresenta as características do curso. 

 
Quadro1: Características do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. 

Identificação do Curso 

Nome Ciências Contábeis 

Endereço Rua Buenos Aires, 283 – Centro – Rio de Janeiro/RJ 

Ato autorizativo Decreto Federal 55.909 de 12 de abril de 1965 

Reconhecimento Decreto Federal no. 66.406, de 12 de abril de 1970 

Habilitação Bacharel em Ciências Contábeis 

Modalidade de Ensino Graduação 

Turno de Funcionamento Diurno e Noturno 
 

Nº de vagas autorizadas 750 

Nº de vagas atual 250 

Tempo de Integralização 
Mínima 

8 (oito) semestres. 

Dimensão das turmas 
Teóricas e Práticas 

Aulas teóricas: máximo de 60 alunos por turma 

Aulas práticas: máximo de 60 alunos por turma 

Formas de ingresso Processo seletivo / Transferência interna / Transferência externa 

 
Para atender às necessidades de uma formação completa, inclusive os aspectos regionais, 

precisa-se compreender criticamente a educação como prática determinada sócio historicamente; 
implica ainda entender que embora condicionada, a educação pode contribuir para transformar as 
relações sociais, econômicas e políticas, na medida em que conseguir assegurar ao alunado um 
ensino de qualidade, comprometido com a formação de cidadãos conscientes de seu papel na 
sociedade. 
 

A formação e o desenvolvimento de um ser pensante envolvem a incorporação de uma 
nova pedagogia, fundamentada em uma concepção mais crítica das relações existentes entre 
educação, trabalho e sociedade. A pedagogia que se inspira nessa concepção busca garantir ao 
aluno o acesso ao processo de aquisição de conhecimento, compreendido como decorrência das 
trocas que o estudante estabelece na interação com o meio, cabendo o professor exercer a 
mediação e facilitação desse processo e articular essas trocas, tendo em vista a assimilação crítica 
e ativa de conteúdos significativos, vivos e atualizados. 
 
             Assim, os métodos de ensino fundamentam-se nas atividades e iniciativas dos indivíduos. 
Propiciam o diálogo, respeitam os interesses e os diferentes estágios do desenvolvimento 
cognitivo dos indivíduos para favorecer a autonomia e a transferência de aprendizagem, visando 
não apenas ao apreender a fazer, mas, sobretudo, ao aprender a aprender.  O indivíduo tem a 
oportunidade de construir a sua própria formação intelectual e profissional. Do ponto de vista 
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institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de acompanhar a evolução das 
potencialidades do aluno, adotando procedimentos que orientem seu processo de aprendizagem 
e estimulem a conscientização do compromisso com sua própria formação, não só como 
profissional, mas também como cidadão responsável. 

O Curso de Ciências Contábeis busca desenvolver no discente a capacidade de pensar 
criticamente, refletir, aprender a aprender, a relacionar o conhecimento com dados da 
experiência diária, fazer ponte entre teoria e prática, fundamentar a crítica e argumentar com 
base em fatos, contribuindo para a formação do sujeito e cidadão para fazer frente às 
transformações pelas quais passam a sociedade e as organizações. A interdisciplinaridade, desta 
forma, constitui um dos principais pilares do curso integrando conhecimentos, competências e 
valores. Assim, todo conhecimento procura manter um diálogo permanente com outros 
conhecimentos, que pode ser por meio de questionamento, de confirmação, ou de 
complementação, de forma que disciplinas diferentes estimulem competências comuns. O que é 
ensinado no curso deve ir além da descrição, para desenvolver a capacidade de analisar, explicar, 
prever e intervir.  

Na proposta pedagógica do curso a cidadania não é privilégio de uma área específica do 
currículo. O exercício da cidadania é visto como uma convivência cotidiana, pois as práticas sociais, 
políticas, culturais e de comunicação são dimensões que fazem parte de todo cidadão. O respeito 
ao outro e ao público, essencial à cidadania, também deve ser iniciado nas relações de convivência 
cotidiana, na família, no curso, no grupo de amigos e na empresa. O tratamento contextualizado 
dos conteúdos representa um recurso para o curso tirar o aluno da situação de mero espectador 
passivo. Assim, a metodologia de ensino procura o contexto mais próximo do aluno e mais 
facilmente explicável para dar significado e utilidade aos conteúdos de aprendizagem como o da 
vida pessoal, do cotidiano e da convivência.  

A compreensão das transformações culturais, políticas, econômicas, sociais influenciam o 
desenvolvimento das organizações e da sociedade e esse entendimento é fundamental para construir 
as bases da concepção do curso. O Curso de graduação em Ciências Contábeis elaborou as bases 
filosóficas e pedagógicas de um currículo pleno, onde todo o trabalho privilegia a participação do 
corpo discente, considerando-o como o centro das atenções dos docentes que estiverem 
encarregados de sua orientação, cabendo aos docentes o papel de orientação/coordenação de 
estudos em suas respectivas disciplinas. 

Para viabilização dessa proposta, o currículo pleno apresentado pauta-se tanto numa filosofia 
humanista, quanto em uma linha holística. A primeira, enquanto busca oferecer uma formação crítica 
e questionadora; a segunda, que considera o ser humano indissociável nos seus diversos aspectos e 
valoriza a análise globalizante dos fenômenos econômicos e sociais. A proposta entende como de 
grande valor, também, a pluralidade de pensamento, vislumbrando-se o conflito de ideias como 
fecundo e importante para a formação pretendida e para o próprio desenvolvimento das ciências 
contábeis. 

O Curso de Graduação em Ciências Contábeis, foi reconhecido pelo Decreto Federal no. 
66.406, de 02.04.1970, e se encontra em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
instituídas pela Resolução nº 10, de 16 de dezembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação 
(CNE). 

O curso se classifica como Bacharel em Ciências Contábeis e está concebido para dotar o 
aluno com uma base conceitual ampla e sólida em Contabilidade em nível nacional e 
internacional.  
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Existe a preocupação em despertar no aluno uma visão crítica da realidade atual, 
discutindo temas como: transformações das normas contábeis em âmbito nacional e 
internacional; pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC); evolução das estruturas organizacionais; comunicação; ética; sustentabilidade; 
empreendedorismo; uso estratégico da internet e das tecnologias de informação; e o uso da 
contabilidade como importante ferramenta para a tomada de decisão. 

Assim, a estrutura do curso está orientada para atender as novas demandas e suprir as 
organizações inseridas em ambiente de negócio sob constante mudança, com profissionais 
altamente competentes na elaboração e análise de informações contábeis para tomada de 
decisão. Com a intensificação do processo de globalização, na qual a maior competitividade e as 
rápidas mudanças tecnológicas exigem profissionais com elevado conhecimento, torna-se ainda 
mais necessária a formação do profissional contábil empreendedor com fortes valores morais e 
éticos, comprometidos com a sustentabilidade e a transformação da sociedade. 

A estrutura curricular do curso de Ciências Contábeis foi elaborada com o objetivo de 
fornecer ao aluno uma ampla base conceitual, na qual se integram as diversas áreas do 
conhecimento com visão empreendedora, procurando despertá-lo para uma visão crítica da 
realidade atual, sempre considerando as recentes transformações no mundo dos negócios.  

No início do curso, as disciplinas oferecidas preocupam-se essencialmente com a formação 
de conceitos e desenvolvimento de habilidades essenciais para atuação em ambientes 
organizacionais, visando a preparação do aluno para leitura de situações, levantamento de dados 
e diagnóstico, apoiando-o para tal nos conceitos básicos apresentados nas disciplinas. À medida 
que as disciplinas se sucedem no curso elas vão tornando-se mais específicas, oferecendo a base 
conceitual para que o aluno elabore as demonstrações contábeis. Quando o curso se aproxima das 
etapas finais, o foco volta-se para a resolução de problemas, na proposta de soluções e na 
intervenção na realidade organizacional. Neste modelo pode-se notar claramente a passagem do 
enfoque predominantemente teórico, das primeiras etapas, para o enfoque predominantemente 
prático das últimas. 

A estrutura do curso compõe-se de um conjunto de disciplinas de formação básica ou 
geral, com escopo amplo, e de disciplinas identificadas como específicas, que constituem as 
disciplinas voltadas à contabilidade. Esta estrutura apresenta boa flexibilidade quanto ao 
conteúdo das disciplinas específicas, permitindo que eles sejam atualizados e adequados às 
necessidades de mercado, evitando-se as constantes mudanças estruturais em curtos espaços de 
tempo. 
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5 FINALIDADES, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO CURSO 

5.1. Finalidades do curso conforme os contextos regional e nacional 

Conforme Edgar Morin, “devemos contextualizar antes de fazer-se uma ação unilateral e a 
precaução, como pensamento de saber o que fazer” (Morin, 2001:41). Para o mesmo autor, 
“ensinar não é unicamente uma função, uma profissão como qualquer outra, onde se pode 
distribuir, produzir pedaços de saber: pedaços de Geografia, de História, de Química” (op. cit., p. 
59).  É necessário conhecer o ambiente, partindo-se de projetos compatíveis com a realidade local, 
em termos culturais, sociais e econômicos. Sousa Santos (2005:44) mostra que “não conhecemos 
do real senão a nossa intervenção nele”. De fato, à medida que evoluiu o curso, pesquisas 
elaboradas pela IES mostraram a cada momento, novas necessidades postuladas pelos discentes, 
que precisavam ser contempladas, à medida que a própria sociedade, sempre dinâmica, também 
evoluía. 

 
O ambiente em que atuam os corpos docente e discente da FPM RIO possui peculiaridades 

que o distinguem no cenário nacional. Com relação aos aspectos geográficos e populacionais, o 
estado do Rio de Janeiro caracteriza-se, entre outros fatores, pela densidade demográfica e pelos 
indicadores de escolaridade de sua população. O Município do Rio de Janeiro é dividido em 5 
Áreas de Planejamento que, por sua vez, se subdividem em Regiões Administrativas e Bairros. A 
cidade está inserida na terceira maior Unidade Federativa (UF) do país1 (IBGE, 2019)2, UF menor apenas 
que São Paulo e Minas Gerais. No entanto, a cidade do Rio de Janeiro, segundo o IBGE (2018)3, ocupa a 
segunda posição de liderança político-econômica (expressa no indicador de Centralidade), dividindo o 
status de Metrópole Nacional com a atual Capital da República, Brasília, sendo status inferior apenas ao da 
Grande Metrópole Nacional, de São Paulo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Posição das cidades mais centrais do país, segundo IBGE (2018) 

 
Fonte: Elaboração da Coordenação do curso de Ciências Econômicas da FPMR, com base em IBGE, 2020. 

 
1 A população do estado do Rio de Janeiro representa 20% da população regional e 8% da nacional, segundo IBGE 
(2019). 
2 Estimativa da população – Data de referência 01/07/2019. 
3 Centralização 
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Na nova classificação regional do IBGE, as terminologias de Mesorregião e Microrregião se 
transformaram, respectivamente, em Região Intermediária e Região Imediata. O estado possui 
cinco Regiões Intermediárias (Figura 2). A Região Intermediária em torno da cidade do Rio de 
Janeiro se amplia e passa a ter 26 municípios (Figura 3). Isso significa que um maior número de 
municípios está ligado economicamente à capital. 

 

Figura 2 – As Regiões Intermediárias do estado do Rio de Janeiro, segundo IBGE (2017) 

 
Fonte: Elaboração da Coordenação do curso de Ciências Econômicas da FPMR, com base em IBGE, 2020. 

 

 

Figura 3 – A Região Intermediária em torno da cidade do Rio de Janeiro, segundo IBGE (2017) 

 
Fonte: Elaboração da Coordenação do curso de Ciências Econômicas da FPMR, com base em IBGE, 2020. 

 

A Região Imediata possui 21 municípios (Figura 4), com ligação econômica mais direta. 
Esses municípios estão fortemente ligação à capital sendo, muitas vezes, classificados como 
“cidades dormitório”. Isso significa que a população dos municípios imediatamente em torno da 
capital, reside em seus municípios, mas trabalha e estuda na capital. 
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Figura 4 – A Região Imediata em torno da cidade do Rio de Janeiro, segundo IBGE (2017) 

 
Fonte: Elaboração da Coordenação do curso de Ciências Econômicas da FPMR, com base em IBGE, 2020. 

 

Em decorrência dos indicadores de centralidade, o município do Rio de Janeiro é a segunda 
maior cidade do país (com 6.718.903 habitantes, correspondendo a cerca de 40% da população 
estadual), perdendo para São Paulo (possui 55% da população paulista) e superior à terceira 
cidade, Brasília (223% maior), segundo as projeções populacionais do IBGE para 2019. 
Administrativamente, o município carioca é dividido em 16 Regiões de Planejamento (RP) que, por 
sua vez, se subdividem em Regiões Administrativas e Bairros. A Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio está localizada, atualmente, na Região de Planejamento do Centro do Rio de 
Janeiro e, num futuro próximo estará na RP da Zona Sul. 

 

Figura 5 – Regiões de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Elaboração da Coordenação do curso de Ciências Econômicas da FPMR, com base em DATA.RIO, 2020. 

O Centro é a origem da Cidade, por onde tudo começou e onde, historicamente, se 
concentrou a população, as indústrias, empresas e escritórios. Até o início do século XIX, a 
população do Rio de Janeiro se concentrava no Centro, indo, estrategicamente, ocupar a região 
das atuais Zona Sul e Norte da cidade. Nesse desenho, o que era permitido de indústria, baseada 
na transformação da agricultura, além do serviço/comércio, se concentravam nessas regiões: 
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Centro e Zona Sul. Para além dessas áreas, Grande Tijuca e Méier, se observava a agricultura em si 
(Abreu, 2013)4. 
 

Com a valorização imobiliária da Zona Sul, as indústrias que ocupavam os atuais bairros da 
Lagoa, Laranjeiras e Catete foram, progressivamente, sendo transferidos para o Centro (Centro, 
Praça Onze e São Cristóvão). Posteriormente, as atividades empresariais e industriais foram 
espacialmente organizadas, estratificadas espacialmente. Sendo assim, o Centro fica com um 
caráter administrativo, com escritórios e sede de empresas, pois, são de menor porte. As 
indústrias, são transferidas para o além cidade: Baixada e Avenida Brasil. 
 

Pode-se citar como principais atores econômicos e políticos sob a área de influência do 
Centro: o Tribunal de Contas do Estado e do Município do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativas 
do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, além dos 
escritórios centrais das principais empresas petrolíferas, siderúrgicas, prestadoras de serviços 
públicos, como a CEDAE, entre outros, todos, com o perfil de moradia relatado acima. 
 

Situada no Centro há 50 anos, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, perfeitamente 
integrada à realidade de seu em torno, onde prevalecem as atividades do Setor Terciário, vale 
dizer, comércio e finanças. Em todo este período, profissionais formados nos quatro cursos 
oferecidos pela Instituição inseriram-se no mercado de trabalho local, contribuindo para seu 
aprimoramento técnico e ético. 
 

O prédio em que a Faculdade está instalada, além de se localizar na parte central da maior 
área de comércio popular do Brasil e uma das maiores do mundo, a chamada Saara (nome que se 
dá a um pequeno bairro dentro do Centro, derivado da sigla da Sociedade dos Amigos da Rua da 
Alfândega e Adjacências, criada em 1962), é o único construído entre aqueles projetados para a 
Avenida Diagonal, que cruzaria a cidade, dos Arcos da Lapa até o prédio da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. A Avenida foi cancelada pelo governo de Carlos Lacerda, no início dos anos 60, 
mas o prédio permaneceu, próximo à Rede Ferroviária, ao principal eixo de comunicação com as 
zonas Norte e Sul, as Avenidas Presidente Vargas, Passos e Rio Branco, além das linhas 1 e 2 do 
metrô. 

 
Portanto, a área do Centro, onde se sedia a FPM RIO, é uma área economicamente muito 

ativa, desde a fundação da cidade. O bairro ocupa uma área de 5,7 Km², correspondendo a 0,47% 
da área de todo o território e um total de 41.142 habitantes, segundo dados da Prefeitura do Rio 
de Janeiro para 2010, e uma projeção de 42.621 em 2020 (DATA.RIO, 2019), representando cerca 
de 0,6% da população da cidade, em ambos os momentos (Tabela 1). Botafogo, futuro bairro sede 
da Faculdade tem maior expressão populacional (cerca de 4% da população da cidade e 24% da 
sua Região de Planejamento em 2010 – Tabela 1), mas também, uma forte conexão empresarial 
com o Centro5, e maior expressão do perfil educacional almejado pela Faculdade6.  
 

 
4 ABREU, Maurício de Almeida. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Pereira Passos, 2013. 
5 A população que trabalha no Centro e ocupa os cargos de chefia e administrativo, reside, principalmente, na Grande 
Tijuca, Zona Sul ou Barra. 
6 Comparando os dois bairros, o Centro possui cerca de 18% da população de Botafogo. Só por essa variável estatística 
básica, já se projeta uma maior visualização do curso e da Faculdade em Botafogo. Uma segunda variável é a 
ampliação da área de influência populacional, pois, no Centro, a área de captação tem se mostrado na direção da 
Grande Tijuca e Zona Norte, e ao mudar para Botafogo, projeta-se a área para Grande Tijuca ainda, mas soma-se as 
áreas da Zona Sul e Barra. 
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Tabela 1 - Resumo de áreas e população 

Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros Total 

Total  6 320 446  

Área de Planejamento 1   297 976  

             II Centro   41 142  

Área de Planejamento 2  1 009 170  

            IV Botafogo 239 729 

Área de Planejamento 3  2 399 159  

Área de Planejamento 4   909 368  

Área de Planejamento 5  1 704 773  

Fonte: DATA.RIO, 2019. 

 

Das nove regiões metropolitanas de referência para análises econômicas, a RM do Rio de 
Janeiro é, em 2015, a segunda maior no número de população ativa (6,2 milhões), perdendo 
apenas para São Paulo (11,5 milhões), segundo a série histórica do IBGE (2019). Relativamente, a 
RM do Rio de Janeiro possui cerca de 58% de sua população ativa em 2015 e expressa um 
crescimento de 20% em relação ao ano de 2001 (São Paulo cresceu 23%). 
 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral (IBGE, 
2020), a força de trabalho da cidade, composta de pessoas em idade para trabalhar, é de 3,6 
milhões (61% da população acima de 14 anos). Destas, 87% está ocupada (53% do total). 

O Cadastro Central de Empresas (IBGE, 2020), mostra que o estado do Rio de Janeiro é o 5º 
maior em número de empresas instaladas e a cidade do Rio de Janeiro ocupa a 8º colocação, no 
ano de 2018 (Figura 6), o que expressa o poder econômico da cidade comparado à maioria dos 
estados brasileiros.  

 

Figura 5 – Número unidades locais (empresas) no ano de 2018 para os estados mais expressivos 

 
Fonte: Cadastro Central de Empresas, (IBGE, 2020) 

 
 

Quanto ao total de pessoal ocupado, o estado e o município ocupam, respectivamente, as 
3ª e 6ª posições (Figura 7). Do total ocupado, cerca de 88% são assalariados, tanto para estado 
quanto para município. A cidade do Rio de Janeiro se destaca, no entanto, no salário médio pago, 
sendo o segundo maior do país, comparado às demais unidades federativas (Figura 8).  
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Figura 6 – Pessoal ocupado (pessoas) no ano de 2018 para os estados mais expressivos 

 
Fonte: Cadastro Central de Empresas, (IBGE, 2020) 

 

 

Figura 7 – Salário médio (salário mínimo) no ano de 2018 para os estados mais expressivos 

 
Fonte: Cadastro Central de Empresas, (IBGE, 2020) 

 

 

Segundo dados da Prefeitura do Rio de Janeiro (2019), o número de empregados por 
atividade econômica segundo as Áreas de Planejamento (AP), para o ano de 2018, deixa clara a 
vocação do Centro como área de escritórios e sedes administrativas, enquanto, para o setor 
educacional, Botafogo se destaca (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Distribuição do número de empregados por atividade econômica no Centro, em 
Botafogo e Zona Sul. 

Bairros II Centro IV Botafogo Zona sul 

Extrativa mineral 32% 17% 19% 

Minerais não-metálicos 6% 0% 0% 

Indústria metalúrgica 1% 0% 0% 

Indústria mecânica 9% 8% 8% 

Indústria do material elétrico e de comunicações 3% 1% 1% 

Indústria de material de transporte 4% 1% 1% 

Indústria da madeira e do mobiliário 1% 1% 1% 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 19% 4% 5% 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares e diversas 9% 6% 12% 

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, 

perfumaria... 

32% 1% 
1% 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 2% 0% 2% 

Indústria de calçados 1% 0% 3% 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 7% 2% 4% 

Serviços industriais de utilidade pública  12% 5% 5% 

Construção civil 18% 4% 6% 

Comércio varejista 7% 5% 13% 

Comércio atacadista 5% 3% 5% 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 49% 7% 12% 

Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços 

técnicos 

24% 7% 
15% 

Transportes e comunicações 19% 5% 8% 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, 

redação... 

15% 10% 
23% 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 6% 13% 24% 

Ensino 5% 12% 18% 

Administração pública direta e autárquica 43% 2% 4% 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal 21% 2% 7% 

Total 20% 6% 12% 

Fonte: DATA.RIO, 2020. 

 

Esses dados setoriais corroboram a posição do estado do Rio de Janeiro como 2º maior 
economia produtiva do país (Figura 9) e o 3º polo industrial do país (Figura 10), com destaque 
histórico para as indústrias de petróleo, química, petroquímica, naval, farmacêutica e siderúrgica. 
Com matriz na cidade, as maiores empresas do país, a saber: Petrobrás S.A., Vale S.A. e 
Companhia Siderúrgica Nacional S.A.  
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Figura 8 – Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais) no ano de 2017 para os estados 
mais expressivos 

 

Fonte: Produto Interno Bruto, (IBGE, 2020) 

 

 

 

Figura 9 – Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria (Mil Reais) no ano de 2017 
para os estados mais expressivos 

 

Fonte: Produto Interno Bruto, (IBGE, 2020) 

 
 

Os dados da Produção Industrial Anual – Empresas do IBGE, mostram que, em número de 
unidades industriais, destacam-se no estado a indústria de transformação (97% da PIA) e, dentre 
estes, os setores de alimento e vestuário. O pessoal ocupado na indústria acompanha a 
distribuição das empresas (Figura 11). Porém, em relação ao volume de produção, destaca-se 
petróleo, metalurgia, químicos, automotivos, bebidas, alimentos e plástico, respectivamente 
(Figura 12). 
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Figura 10 – Pessoal ocupado em 31/12 (Pessoas) no ano de 2018 para os seguimentos mais 
expressivos 

 

Fonte: Produto Industrial Anual, (IBGE, 2020) 

 

 

Figura 11 – Valor bruto da produção industrial (Mil Reais) no ano de 2018 para os seguimentos 
mais expressivos 

 

Fonte: Produto Industrial Anual, (IBGE, 2020) 

 

Numa visão mais abrangente dos setores, no estado, o setor de serviços e, dentre eles, a 
Educação é o setor que mais se destaca na ocupação de pessoal, seguido da indústria e da 
agricultura (Figura 13), segundo dados do IBGE (2020)7. 

 

 

 
7 Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo. 
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Figura 12 – Valor bruto da produção industrial (Mil Reais) no ano de 2018 para os seguimentos 
mais expressivos 

 

Fonte: Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, (IBGE, 2020) 

Convém destacar o caráter espacial da economia fluminense. A cidade do Rio de Janeiro se 
destaca pela oferta do setor de serviços e comércio, mas a indústria se destaca no Norte (Campos 
e Macaé) e Médio Paraíba (Volta Redonda e Resende), onde se localizam, respectivamente o polo 
de extração de petróleo e o polo metal-mecânico. A indústria que se destaca na região 
metropolitana tem como destaque os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaboraí, 
Itaguaí. A partir desses municípios, destacam-se grandes empreendimentos ligados à indústria 
como: o Porto de Itaguaí/Sepetiba (o mais moderno do país, conectado com a Região 
Metropolitana e Médio Paraíba), o polo petroquímico da COMPERJ em Itaboraí (em Itaboraí), o 
Arco Metropolitano (ligando Itaboraí à Sepetiba), o porto de Angra (ligado ao escoamento da 
CSN),  o Polo Gás-Químico de Duque de Caxias, que reúne um complexo de indústrias e unidades 
fabris de grandes empresas como Valesul (fundação em 1982, Rio de Janeiro), Ambev (unidade em 
Campo Grande), Brasquímica (Filial em Duque de Caxias) e Gerdau (unidades comerciais em 
Niterói e Rio de Janeiro). 
 

É neste contexto que o curso de Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Rio, de caráter pluralista, se insere, aproveitando-se de sua localização na região central do Rio de 
Janeiro, o que representa um diferencial em termos de mobilidade, podendo atender a um 
público com as diferentes demandas que uma metrópole gera, vindo de diferentes pontos da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, além de ser atraente para estudantes de diferentes 
cidades. Botafogo tem potencial de continuidade dessa facilidade, uma vez que está conectado ao 
ramal através do metrô e ônibus para as regiões da Baixada e Além Mar (Niterói e adjacências). 
O Curso de Graduação em Ciências Contábeis da FPM RIO tem a finalidade de oferecer aos alunos 
uma formação diferenciada, orientada para o mundo dos negócios, de modo a capacitá-los a obter 
sucesso profissional. Visa, também, despertar no aluno o interesse pela pesquisa científica, 
motivando-o no sentido de continuar posteriormente a vida acadêmica por meio dos diversos 
cursos de pós-graduação. 
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A formação oferecida no curso de Ciências Contábeis apoia-se em enfoques 
contemporâneos e atualizados para o desenvolvimento de profissionais com perfil que permita 
atuarem como empreendedores como executivos e/ou empresários eficazes. Esta é uma demanda 
do ambiente empresarial brasileiro. 

  
Ao mesmo tempo, o curso requer constante atualização em relação às mais novas 

ferramentas da gestão da informação contábil, seja ela voltada para os usuários internos ou 
externos.  
Devido à implantação das Normas Internacionais de Contabilidade, a área de Ciências Contábeis 
está em expansão no Brasil carente de profissionais com formação diferenciada. Assim, a 
formação desse aluno deverá ser sólida quanto aos conceitos contábeis desde a formação das 
disciplinas iniciais (mais técnicas) até as disciplinas mais complexas em termos de avaliação de 
negócios (mais analíticas). 
 

Também é necessário considerar que a demanda por profissionais de Ciências Contábeis 
tem aumentado consideravelmente ao longo dos últimos anos e, por isso, o curso responde a essa 
demanda existente no mercado. 

  
A trajetória formativa do Curso de Ciências Contábeis possibilita ao profissional a aquisição 

de conhecimentos técnicos e habilidades direcionadas à produção, análise e avaliação da 
informação contábil nos diversos níveis da empresa. Deve-se ressaltar que, como objetivos dessa 
formação, está a integração entre teoria e prática, a fim de favorecer a realização de ações que 
articulem ensino, pesquisa e extensão. 

  
O Bacharel em Ciências Contábeis da FPM RIO pode atuar em diversos tipos de empresas: 

comerciais, industriais, de serviços, hospitalares, pequenas, médias e grandes, como consultores, 
auditores, em empresas governamentais ou privadas, e também na área de ensino como 
Professor; pesquisador; escritor; parecerista; conferencista. A demanda pelo profissional 
capacitado existe para todos os tipos de empresa.  

 

5.2. Justificativas do curso 

O Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO tem como foco formar gestores da informação 
contábil de forma que os egressos tenham conhecimento suficiente para produzir, analisar e 
divulgar a informação contábil nas empresas e contribuir com o desenvolvimento do 
conhecimento contábil na academia.  

O atual momento da profissão exige que o formado em Ciências Contábeis seja capaz de 
avaliar o patrimônio da empresa, interagir com todos os componentes táticos, operacionais e 
estratégicos de uma organização, e também identificar a melhor forma de reportar essas 
informações aos usuários externos e internos que a demandam.  

Dessa forma, o profissional requerido pelo mercado e formado por esta Faculdade, deverá 
ter conhecimentos sólidos de: Contabilidade para usuários externos, Contabilidade para usuários 
internos, Finanças, Administração, Matemática, Estatística, Economia e Direito. Isso faz com que o 
egresso tenha plena capacidade de atuar em quaisquer campos da profissão contábil.  

Assim, a formação de contadores eficazes, condição necessária para a melhoria na 
competitividade das empresas, atende a uma demanda nacional e, em especial, a uma 
necessidade social do país. 
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O interesse pelo profissional de Ciências Contábeis vem aumentando significativamente 
nos últimos anos, devido às grandes mudanças ocorridas nas empresas por conta das Normas 
Contábeis Internacionais.  

Os dados do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
informam que o curso de Ciências Contábeis tem alta demanda por estagiários, a qual não é 
suprida pela oferta. 

 

5.3. Os objetivos gerais do curso e principais enfoques 

O Curso de Graduação em Ciências Contábeis da FPM RIO tem como objetivo geral, a 
formação de profissionais da área contábil que deverão estar habilitados a atuar nos diversos 
segmentos profissionais, tais como: contador, auditor, perito e, principalmente, formar 
profissionais capazes de desenvolver as suas potencialidades voltadas para a atividade de 
controladoria, ou seja, que tenham potencial para participarem ativamente dos processos de 
gestão e decisorial das organizações. 

Espera-se que os alunos concluintes estejam aptos a desempenhar funções executivas, nas 
áreas pública e privada, em diversos níveis empresariais como gestores da informação contábil-
financeira, e/ou empresários contábeis, com domínio das novas tecnologias, porém, não somente 
como executantes de tarefas operacionais. A demanda no mercado por egressos com esse perfil 
cresce à medida que as empresas necessitam de profissionais capacitados para gerir informações 
estratégicas e operacionais em ambientes complexos e competitivos. 

O ambiente empresarial atual requer profissionais com competências diferenciadas que 
lhes permitam atuar em um ambiente dinâmico, competitivo e internacionalizado. O Contador, 
para atuar nessa realidade, e encontrar o seu espaço com sucesso, necessita, da mesma forma, 
possuir as características demandadas pelo mundo dos negócios. 

Assim, os objetivos específicos do Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO são os 
seguintes: 

1. Habilitar o aluno a ser capaz de demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar das 
atividades contábeis e de controladoria; 
 

2. Habilitar o aluno à concepção de meios de criar mecanismos de captação, análise e 
mensuração de informações financeiras e patrimoniais para qualquer tipo de 
organização; 

 
3. Instrumentalizar o aluno para assumir posições de liderança, fundamentadas na 

capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas no 
ambiente profissional; 

  
4. Habilitar o profissional para uma atitude empreendedora, com vistas ao 

gerenciamento e à administração dos recursos humanos, físicos, materiais e de 
informação; 

  
5. Conscientizar o profissional sobre sua responsabilidade social, por meio do 

desenvolvimento de atitudes e valores orientados para a cidadania e para a 
solidariedade, que incluam a compreensão dos determinantes sociais, culturais, 
econômicos, comportamentais, ambientais e legais do seu exercício profissional.  
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6. Estimular a responsabilidade e o compromisso com o contínuo aperfeiçoamento 
profissional e o aprendizado de idiomas, de forma a facilitar a integração e troca de 
experiências com profissionais de diferentes nacionalidades; 

 
7. Estimular o aluno para as práticas sociais relacionadas ao seu papel como sujeito 

concreto que vive em determinado meio ambiente, contexto histórico e 
sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais e culturais. 

 

 

Dessa forma, o Curso de Graduação em Ciências Contábeis da FPM RIO está estruturado 
com o objetivo de propiciar os conhecimentos e desenvolver as habilidades adequadas à sua 
atuação no mercado profissional, promovendo os valores éticos individuais e os inerentes ao 
exercício profissional tendo como base o perfil do egresso idealizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6 CONCEPÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

Objetivando uma plena articulação entre a concepção e organização didático-pedagógica 
do curso aqui proposta e os instrumentos de organização e de gestão da Faculdade e da 
Instituição Mantenedora, compõe este PPC os instrumentos legais, estatutários e regimentais, da 
Faculdade e do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ainda, a sua implantação fica condicionada aos 
critérios de sustentabilidade econômico-financeira do Curso. 

 

6.1 Articulação do Curso com o PDI 

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a FPM RIO é definida como uma 
instituição de ensino superior pluridisciplinar, confessional, destinada a formar seres humanos 
com valores de alto nível, capazes de perceber e interpretar os paradigmas atuais, vislumbrar 
novas possibilidades e propor a criação de caminhos alternativos, face às demandas da 
contemporaneidade. A FPM RIO tem por objetivo formar cidadãos e profissionais qualificados, 
compromissados com o seu desenvolvimento pessoal e profissional e com o crescimento 
socioeconômico do país.  

Nesse contexto, o Curso de Ciências Contábeis se mostra alinhado ao PDI quanto aos 
objetivos e princípios institucionais, contemplando aspectos relacionados com o ideal 
Mackenzista. Abaixo, estão apresentados os objetivos explicitados no PDI da FPM RIO e as 
respectivas ações de articulação do Curso de Ciências Contábeis:  

1. Estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo: um dos principais objetivos do Curso de Ciências Contábeis é 
a formação de profissionais aptos a desenvolver atividades na área de gestão da 
informação contábil, com a compreensão crítica da atuação profissional, das 
implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser 
humano, o ambiente e a sociedade;  
 

2. Formação de recursos humanos aptos para a inserção em setores profissionais e 
para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira: o curso de Ciências 
Contábeis privilegia a educação profissional, a fim de formar profissionais que 
atendam às necessidades do mercado de trabalho, porém com atuação orientada 
para a cidadania e responsabilidade social e ambiental; 

 
3. Incentivo à investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia: na FPM RIO, a pesquisa é considerada parte integrante fundamental de 
sua missão e do processo de ensino, além de instrumento privilegiado de formação. 
Nesse sentido, há estímulo incessante para que os alunos do Curso de Ciências 
Contábeis se envolvam em atividades de pesquisa, a fim de promover o 
desenvolvimento social da Contabilidade, no cenário regional, nacional e 
internacional; 

 
4. Divulgação de conhecimentos culturais, científicos e comunicação do saber através 

do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação: trata-se de um dos 
principais objetivos do Curso de Ciências Contábeis, a disseminação dos aspectos da 
história e da cultura da gestão da informação, nos contextos regional, nacional e 
internacional; 
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5. Estímulo ao desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional: no 
Curso de Ciências Contábeis, a formação está voltada para o desenvolvimento da 
capacidade do profissional de atuar de forma dinâmica e criativa, buscando o 
contínuo aperfeiçoamento profissional, a comunicação e a troca de experiências 
com profissionais de outras regiões e nacionalidades. Além disso, considerando que 
a experiência internacional e a vivência em ambientes de diferentes culturas são 
diferenciais importantes na colocação destes profissionais no mercado de trabalho, 
há intenso estímulo para as atividades de internacionalização; 

  
6. Estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo globalizado e prestação de 

serviços especializados à comunidade: considerando que a profissão contábil está 
inserida em um contexto globalizado, o aluno do Curso de Ciências Contábeis é 
estimulado a compreender tal cenário e assegurar que sua prática profissional seja 
realizada dentro dos mais altos padrões de qualidade; 

  
7. Promoção de atividades de extensão, abertas à participação da população: por 

meio da divulgação das atividades práticas desenvolvidas nas disciplinas de ciências 
contábeis de formação geral, bem como de eventos contábeis, o Curso promove 
integração com a comunidade, com vistas à divulgação da produção acadêmica e 
profissional dos alunos e integração com as empresas; 

  
8. Contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da região em que está 

inserida. Desta forma, a atuação dos egressos do Curso de Ciências Contábeis da 
FPM RIO, com reconhecida qualificação profissional, contribui para a melhoria da 
qualidade dos serviços oferecidos na região. 

 

Em atendimento ao que dispõe o art. 3º da Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 
2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências 
Contábeis, o curso da FPM RIO enseja condições para que o futuro Contador seja capacitado a: 

1. Compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, 
em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; 
 

2. 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; 

 
3. Revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 

6.2 Perfil do Egresso 

O curso de Ciências Contábeis da FPM RIO visa contribuir para a formação de profissionais 
com visão global, criativos, críticos e reflexivos para o desempenho de atividades contábeis e 
gerenciais, aptos a tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente e para a 
participação no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida da sociedade. 
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Dessa forma, espera-se que o egresso do Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO 
apresente o seguinte perfil: 

• Visão sistêmica; 

• Competência e conhecimento gerencial; 

• Espírito empreendedor; 

• Pensamento abstrato; 

• Capacidade de inter-relacionamento; 

• Conhecimento de normas e legislação; 

• Domínio teórico e do instrumental contábil. 

Para alcançar o perfil esperado, a matriz curricular contempla os conteúdos necessários 
nas seguintes disciplinas: 

• Visão sistêmica: Teorias da Administração; Microeconomia aplicada aos negócios; 
Macroeconomia e Economia Contemporânea; Princípios de Empreendedorismo; 
Informática Aplicada; Tecnologia e Sistemas de Informação; Mercado Financeiro e 
de Capitais; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Metodologia do Trabalho Científico. 
 

• Competência e conhecimento gerencial: Contabilidade e Análise de Custos; Gestão 
Estratégica de Custos;  Contabilidade Gerencial, Análise das Demonstrações 
Contábeis, Controladoria, Gestão Financeira; Finanças Corporativas; Orçamento 
empresarial; Método de Avaliação de Empresas (Valuation). 

 

• Pensamento abstrato: Interpretação e Análise de Textos Acadêmicos; 
Argumentação Textual; Elementos de Matemática; Fundamentos da Matemática; 
Matemática Financeira;  Cálculos Financeiros Aplicados; Introdução à Estatística; 
Métodos Quantitativos em Processos Decisórios. 

 

• Capacidade de inter-relacionamento: Sociologia das Organizações; Ética e 
Cidadania; Introdução à Cosmovisão Reformada; Trabalho de Conclusão de Curso 

 

• Conhecimento de normas e legislação: Noções de Direito; Direito Aplicado aos 
Negócios; Prática Trabalhista e da Seguridade Social; Prática Processual Fiscal e 
Tributária; Perícia Contábil; Contabilidade de Tributos Indiretos; Contabilidade de 
Tributos Diretos; Planejamento Tributário; Auditoria Básica; Auditoria Avançada. 

 

• Domínio teórico-prático do instrumental contábil: Fundamentos da Contabilidade; 
Contabilidade Geral; Estrutura das Demonstrações Contábeis; Contabilidade 
Societária; Contabilidade Intermediária; Tópicos Especiais de Contabilidade; 
Contabilidade Avançada; Contabilidade Pública; Contabilidade Digital; Contabilidade 
das Instituições Financeiras; Atuarial; do Terceiro Setor e Ambiental; Tópicos 
Avançados em Contabilidade; 

 

• Estágio Obrigatório; 
 

• Atividades complementares voltadas para o ensino, a pesquisa e extensão. 
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Em consonância com o Parecer CNE/CES 269 de 16/09/2004, o Curso de Graduação em 
Ciências Contábeis da FPM RIO enseja condições para que o futuro profissional contador esteja 
capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em 
âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização, assegurando o pleno 
domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 
noção atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, 
com a plena utilização de inovações tecnológicas, revelando capacidade crítico-analítica para 
avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

 

6.3 Competências e Habilidades 

As competências e habilidades requeridas para atingir-se o perfil pretendido do egresso, 
contemplados na formação desse profissional, conforme o disposto na Resolução CNE/CES 10, de 
16 de dezembro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, são as seguintes: 

1. Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais; 

 
2. Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

 
3. Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
 

4. Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
 

5. 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; 

 
6. 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; 

 
7. 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; 

 
8. 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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Além das competências e habilidades, o curso visa desenvolver também: 

 

1. A comunicação, envolvendo a verbal e a não verbal e habilidades de escrita e 
leitura; e o conhecimento de tecnologias de comunicação e informação; 
 

2. A administração e gerenciamento dos recursos humanos, físicos, materiais e de 
informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, 
gestores e empregadores; 

  
3. A responsabilidade social, possibilitando que os profissionais de Ciências Contábeis 

assegurem que sua prática profissional seja realizada dentro dos mais altos padrões 
de qualidade e dos princípios éticos e humanísticos. Possibilita, ainda, o 
desenvolvimento de valores orientados para a cidadania e para a solidariedade, que 
incluam a compreensão dos determinantes sociais, culturais, econômicos, 
comportamentais, ecológicos e legais de seu exercício profissional; 
 

4. A educação permanente, incentivando o futuro profissional a aprender 
continuamente, tanto no período de sua formação, quanto ao longo de sua 
realização prática. Desta forma, os profissionais são incentivados a aprender a 
aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação, inclusive 
estimulando e desenvolvendo a mobilidade profissional, a formação e a cooperação 
através de redes nacionais e internacionais. 

 

As competências e habilidades supracitadas são alcançadas no decorrer do curso em 
diversas frentes e a partir de diferentes metodologias de trabalho, tais como: aplicação prática de 
exercícios em todas as disciplinas do curso; apresentação de temas do dia-a-dia do contador com 
problemas reais; disciplinas de formação específica voltadas para cada campo de trabalho do 
contador, além do trabalho de conclusão de curso (TCC), que tem como obrigatoriedade, a 
aplicação prática dos conceitos aprendidos durante o curso.  

Tendo em vista que as aulas práticas exigem planejamento, organização e o gerenciamento 
do binômio tempo-movimento para a elaboração de exercícios condizentes com o dia-a-dia das 
empresas, essas características são, em todas as etapas do curso, gradualmente apreendidas em 
um nível crescente de exigência, conforme o avanço das disciplinas voltadas à contabilidade.  

Quanto à sua concepção, o Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO está estruturado em 
cinco eixos temáticos, a saber: Formação Geral; Contabilidade Societária; Contabilidade de Custos, 
Gerencial e Controladoria; Finanças Corporativas; e Formação Integrada. Informações detalhadas 
sobre a estrutura curricular do Curso, seus eixos temáticos e disciplinas estão apresentadas no 
item 7.1 – Estrutura Curricular.  

O Quadro 2 apresenta a articulação entre as competências e habilidades e o perfil do 
egresso do Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO, segundo eixos temáticos. 

 

 

 

 



33 
 

Quadro 2: Articulação entre as competências e habilidades e o perfil do egresso do Curso de 
Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, segundo os eixos temáticos. 

 

Eixo Temático Competências e Habilidades Perfil do Egresso 

Formação Geral Básicas: Identificar e interpretar a influência de variáveis, 
tanto externas como internas, que são exercidas sobre a 
empresa, permitindo, a análise dos seus potenciais efeitos, 
sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo. 

Essas competências e habilidades básicas remetem às 
seguintes competências e habilidades gerais e específicas: 

I. Estabelecer cenários de negócios, suas 
diversidades e interdependência; 

II. Estabelecer objetivos estratégicos relativos a 
estrutura da organização; 

III. Identificar o uso inadequado de recursos da 
empresa; 

Aplicar de maneira eficaz ferramentas estatísticas e 
matemáticas. 

Tais qualificações permitem 
interpretações e avaliações 
socioeconômicas, vitais no 
apoio ao processo contábil e 
decisorial. 

Contabilidade 
Societária 

Básicas: Desenvolver todas as etapas do processo de 
identificação, mensuração e divulgação da informação 
contábil. Além disso, mensurar o grau de absorção dos 
alunos, dos conteúdos ministrados nas etapas anteriores 
do curso. 

Elaborar o conjunto de demonstrações contábeis dentro 
dos rigores das normas brasileiras de contabilidade, de 
maneira, a propiciar, elementos para tomada de decisão, 
por parte dos seus usuários. 

Essas competências e habilidades básicas remetem às 
seguintes competências e habilidades gerais e específicas: 

I. Identificar e mensurar as transações e outros 
eventos que são emanados pela organização; 

II. Utilizar o método das partidas dobradas, 
quantificando adequadamente o patrimônio; 

III. Elaborar, pareceres e relatórios que contribuam 
para o desempenho de seus usuários; 

IV. Desenvolver, analisar e implantar sistemas de 
informação contábil; 

V. Utilizar adequadamente a terminologia e a 
linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais. 

 

Tais qualificações permitem 
assegurar o exercício pleno das 
suas responsabilidades, 
exercendo-as com ética e 
proficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidade de 
Custos, Gerencial e 
Controladoria 

Básicas: Desenvolver mecanismos de mensuração e 
avaliação de desempenho para o apoio ao processo de 
planejamento e controle das organizações. 

Elaborar relatórios com informações de natureza 
patrimonial, econômico-financeira, física e de 
produtividade, a fim de apoiar o processo de tomada de 
decisão, por parte dos administradores da organização.  

Essas competências e habilidades básicas remetem às 
seguintes competências e habilidades gerais e específicas: 

I. Avaliar o resultado e desempenho das áreas, do 

Tais qualificações permitem 
assessorar os administradores 
com informações relevantes 
sobre o desempenho da 
organização. 
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negócio e da empresa; 

II. Utilizar a tecnologia da informação para extrair 
inteligência do negócio; 

III. Aplicar adequadamente os artefatos da 
Contabilidade Gerencial; 

IV. Estabelecer relacionamentos interpessoais e atuar 
como coautor das decisões organizacionais. 

Finanças 
Corporativas 

Básicas: Analisar e interpretar os demonstrativos financeiros 
e contábeis e gerenciar custos e finanças das organizações.  

Avaliar as alternativas de investimento e estabelecer 
prerrogativas de credito e financiamento. 

Essas competências e habilidades básicas remetem às 
seguintes competências e habilidades gerais e específicas: 

I. Analisar e participar da negociação de aplicação e 
captação de recursos financeiros; 

II. Identificar riscos do negócio; 

III. Dominar as técnicas de avaliação de investimentos 
e de riscos; 

IV. Aplicar de maneira eficaz a matemática financeira. 

Tais qualificações permitem 
analisar os resultados 
financeiros e planejar ações de 
melhorias. 

 

Formação 
Integrada 

I. Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 
atividade contábil; 

II. Aplicar adequadamente a legislação inerente às 
funções contábeis; 

III. 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. 

IV. Aprender, familiarizar-se e por em prática as 
tecnologias disponíveis para o exercício pleno da 
profissão contábil.  

Tais qualificações permitem 
assegurar que de forma 
contínua os conteúdos 
ministrados sejam atualizados e 
revistos. 

 

 

Da maneira apresentada, as competências e habilidades supracitadas devem conduzir à 
interiorização de valores que podem ser pontuados nos alunos, advindos das metodologias e 
instrumentos de apoio ao ensino-aprendizagem. Como principais aspectos dos valores 
interiorizados pelos discentes, ressaltam-se os seguintes:  

• Ética;  

• Respeito pelas pessoas; reconhecimento do outro; empatia;  

• Responsabilidade ambiental;  

• Realização (empreendedorismo) segundo atributos morais e éticos;  

• Lidar com as incertezas;  

• Viver junto; trabalhar em grupo;  

• Aprender a conhecer; aprender a aprender;  

• Aprender a fazer;  

• Aprender a ser (aperfeiçoamento da subjetividade; autoconhecimento);  
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• Indissociabilidade entre teoria e prática;  

• Autodeterminação;  

• Pensamento complexo;  

• Entusiasmo pessoal e profissional.  
 

O curso de Ciências Contábeis busca dinamizar as atividades de extensão universitária, a 
interdisciplinaridade e manter a responsabilidade social e ambiental. 

 

6.4 Coerência do currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN 

O projeto pedagógico do Curso de Ciências Contábeis foi elaborado em conformidade com 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, os Pareceres CNE/CES 776/1997, 
CNE/CES 583/2001, CNE/CES 67/2003, CNE/CES 289/2003, e CNE/CES 269/2004 e a Resolução 
CNE/CES 10, de 16/12/2004, que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a organização 
e o funcionamento dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis, de modo a criar um alto 
padrão de qualidade condizente com o exigido em todos os cursos oferecidos pela Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Rio. 

A organização curricular do Curso de Graduação em Ciências Contábeis atende às 
disposições da Resolução CNE/CES 10, de 16/12/2004, ao contemplar o desenvolvimento de 
competências profissionais e foi formulada em consonância com o perfil profissional de conclusão 
do curso, o qual define a identidade do mesmo e caracteriza o compromisso ético da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Rio com os seus alunos e a sociedade. 

A educação profissional em nível bacharelado em Ciências Contábeis, integrada às 
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos 
cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção 
em setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias em um mundo globalizado e cada 
vez mais competitivo. Nesse contexto, a matriz curricular estabelecida neste curso compreende as 
competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos 
e humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado em Ciências Contábeis, uma 
vez que os egressos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio estarão atuando em um mercado 
que requer eficiência no uso de recursos, o que representa ganhos para a sociedade e para a 
produtividade e competitividade das empresas, consequentemente colaborando com o 
desenvolvimento do país. Os conteúdos e suas abrangências foram definidos de acordo com 
critérios centrados no perfil do estudante e nos aspectos socioculturais e regionais. 

Cabe ressaltar ainda, que a trajetória formativa do Bacharel em Ciências Contábeis da FPM 
RIO, em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, está pautada pelos princípios da 
interdisciplinaridade e contextualização, uma vez que o currículo foi concebido segundo eixos 
temáticos e núcleos de conteúdo, sistematicamente organizados para o desenvolvimento de 
competências profissionais. Assim, os conhecimentos não estão apresentados como unidades 
isoladas de saberes, mas organizados de forma didática contemplando aspectos comuns em 
termos de fundamentos teóricos, práticos e de atuação profissional. Assim, o projeto pedagógico 
do Curso de Bacharel em Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio enfoca as 
competências profissionais, considerando o perfil de conclusão pretendido, em função das 
demandas sociais, do mercado, das peculiaridades locais e regionais e da vocação institucional da 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.  
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Este Projeto Pedagógico atende aos requisitos de carga horária mínima de 3.000 horas e 
tempo de integralização de oito semestres, conforme o Parecer CNE/CES 8/2007 e a Resolução 
CNE/CES 2/2007. 

 

6.5 Requisitos de ingresso ao curso 

O ingresso no curso é realizado mediante concurso vestibular. Há também processo de 
classificação utilizando o desempenho no ENEM e ingresso por meio do Programa Universidade 
para Todos (Pro Uni). O aluno de outra IES pode, ainda, se inscrever no processo seletivo de 
transferência externa, de caráter classificatório. Em caso de vagas remanescentes, é possível o 
ingresso de alunos portadores de diplomas de nível superior em áreas afins. O processo seletivo 
segue diretrizes publicadas nos editais formulados pela Direção Acadêmica, que explicitam o 
conjunto de vagas oferecido e está sob a responsabilidade da Coordenação de Processos Seletivos 
da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio.  

O aluno ingressante no Curso de Ciências Contábeis deve ter um perfil dinâmico, diligente, 
persistente, empreendedor e que esteja interessado em aprender a aprender. Tais características 
são essenciais para o adequado acompanhamento do curso e a conquista da independência e 
sucesso profissional. 

 

6.6 Aspectos metodológicos do processo de ensino-aprendizagem 

O Projeto Pedagógico Institucional, contido no PDI da FPM RIO, estabelece que a 
abordagem pedagógica é interacionista, pois tem como ênfase um trabalho pedagógico de 
docentes e discentes com os conhecimentos específicos das diversas áreas de formação, que 
considera os processos que levam os alunos a alcançarem os resultados de desenvolvimento 
intelectual, profissional e pessoal, favorecendo a progressão de novos conhecimentos dentro de 
cada área.  

A abordagem exige que o professor parta de conhecimentos cotidianos dos alunos, 
aprofunde os conceitos teóricos com eles e busque como resultado o desenvolvimento de suas 
competências e habilidades ao longo do curso.  

Buscar o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes não pode ser concebido 
como um esvaziamento do conteúdo, em favor de um trabalho centrado nas experiências e nos 
desejos dos alunos. Pelo contrário, o conteúdo a ser trabalhado deve ser considerado como um 
conjunto de conceitos teóricos, sistematicamente relacionados, concebidos com base no 
conhecimento acumulado pelos pesquisadores da área ao longo da história. Assim considerado, o 
conteúdo disciplinar é fortalecedor da capacidade de organização hierárquica dos conceitos e do 
pensamento dos alunos, bem como de suas habilidades de lidar com ele nas situações cotidianas, 
tanto técnicas, acadêmicas, como éticas.  

A partir dessa abordagem de caráter interacionista, o curso de Ciências Contábeis da FPM 
RIO incentiva o protagonismo estudantil no processo de ensino-aprendizagem. O que se propõe 
ao aluno, inclusive no âmbito das DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) é que seja ativo no 
desenvolvimento das habilidades e competências que o conteúdo demanda. Essa abordagem 
pedagógica cria condições para o desenvolvimento da capacidade do aluno de “aprender a 
aprender”, incentivando-o à busca de informação e da formação continuada exigida para a sua 
atuação na sociedade.  
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Diante do exposto, entende que o modo como o professor desenvolve o processo de 
ensino e aprendizagem permitirá o desenvolvimento do aluno. Professor, conteúdo e aluno 
desempenham papeis fundamentais e complementares.  

O papel do aluno no processo de aprendizagem é um papel ativo. Os professores são 
orientados a desenvolverem um trabalho que confirma os valores de formação integral do 
homem, confirmando os valores bíblicos e cristãos de que o homem é uma criatura que deve se 
responsabilizar pelos seus atos que deve agir com responsabilidade e com princípios de 
sustentabilidade no uso de recursos da natureza e que deve agir em direção ao outro, com 
respeito e valorização pelo outro como criatura semelhante a si.  

Nessa direção e em consonância com os princípios filosóficos da FPM RIO, trabalha-se a 
partir dos quatro pilares da educação desenvolvidos por Jacque Delors e sua equipe e divulgados 
pelo relatório da Comissão Internacional para a Educação no Século XXI para a UNESCO (1996): 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Assim, as práticas de 
ensino desenvolvidas pelos docentes devem considerar as metodologias de ensino ativas que 
promovam o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na formação integral do 
educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior.  

Outro aspecto importante no desenvolvimento do ensino é a integração, simultânea, entre 
teoria e prática. Isso deve ser revelado pelo professor e pelas estratégias que ele utilizar desde a 
proposição dos objetivos de aprendizagem expressos nos Planos de Ensino, de maneira a 
declararem a inter-relação de competências e habilidades, até o desenvolvimento das atividades 
de aprendizagem na aula, que utilizem estratégias que promovam a articulação entre o saber fazer 
e o saber conhecer do aluno além de desenvolverem atitudes específicas na direção do saber ser.  

Assim, o processo de ensino e aprendizagem ganha relevância. O ensino não será centrado 
no professor, apesar de saber-se que é ele quem articula inicialmente os saberes e a prática ao 
planejar sua aula; mas não é também centrado no ativismo do aluno. Há uma articulação entre os 
saberes da área, os saberes do professor e as ações do aluno com estes saberes no processo de se 
apropriar e conhecer e de desenvolver suas competências. 

A gestão da sala de aula é de extrema importância para uma instituição de ensino que 
promove a pesquisa e a extensão e que o faz a partir de valores e princípios fundamentados na fé 
cristã. Essa prática de gestão prioriza o respeito ao ser humano e a responsabilidade pelo uso 
responsável e sustentável dos recursos naturais.  

A gestão da sala de aula implica na gestão do conteúdo e da forma de desenvolvimento do 
mesmo, na gestão das condutas e de relações interpessoais e na gestão da aprendizagem. O alvo 
maior é o desenvolvimento do aluno e o atendimento às necessidades dele para a aquisição das 
competências necessárias à sua área. 

Há que se ter clareza de que o objetivo da docência é a aprendizagem e o aperfeiçoamento 
do aluno e dos conhecimentos que este tem, é a formação do aluno para melhor atuação ética e 
profissional.  Para atingir este objetivo, o professor deve imprimir esforços didáticos para 
organizar e desenvolver os programas com diversos métodos de ensino utilizados para alcançar 
diferentes modos e estilos de aprendizado dos alunos. 

Ao assim proceder, o professor terá uma interação com seus alunos e provocará uma 
interação entre eles, além de se relacionar com todos os aspectos administrativos da escola, a fim 
de que a sala de aula tenha um funcionamento adequado. 

 



38 
 

6.6.1 Avaliação da aprendizagem 
 

O processo de avaliação deverá fornecer dados para os professores sobre o 
desenvolvimento das competências propostas para cada componente curricular. A avaliação será 
diagnóstica e formativa na medida em que puder auxiliar professor e aluno a fazerem ajustes 
durante o período de aprendizagem.  

Haverá, a cada semestre, um momento de avaliação somativa, em que os resultados serão 
aferidos e registrados para fins de aprovação. A avaliação será realizada por meio de instrumentos 
diversificados, como relatórios, apresentação de trabalhos, trabalhos de equipes, portfólios, 
provas escritas ou orais entre outros instrumentos que se fizerem necessários para a verificação 
do alcance das habilidades e competências, bem como atitudes elencadas no Plano de Ensino.  O 
processo de avaliação da aprendizagem está disciplinado no Regimento da Faculdade.  

A avaliação da aprendizagem é um processo que realimenta tanto o desenvolvimento do 
aluno como os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos pelos docentes, portanto a 
FPM RIO tem como meta desenvolver estudos permanentes para o aperfeiçoamento desse 
processo, aprimorando as práticas avaliativas dos professores e estimulando o uso excelente de 
recursos tecnológicos voltados para esse fim. 

No âmbito do curso de Ciências Contábeis da FPM RIO serão implantadas as seguintes 
práticas de avaliação (além de outras que se façam necessárias): 

a) Avaliação diagnóstica com o objetivo de entender e compreender as necessidades 
de adaptação das estratégias de ensino planejadas, considerando-se que os atuais 
alunos ingressantes em geral apresentam deficiência de formação técnica; 
 

b) Realização de feedback pedagógico após as avaliações realizadas, com o objetivo de  
levar o aluno à autorreflexão sobre seu desempenho e suas necessidades; 

 
c) Avaliações somativas em formato de apresentação de projeto na disciplina de 

Princípios de Empreendedorismo, que trata do desenvolvimento de um plano de 
negócios; 

 
d) O curso contempla em sua grade curricular disciplinas de Tópicos Especiais de 

Contabilidade alocadas na 5ª etapa e Tópicos Avançados em Contabilidade alocada 
na 8ª etapa, com o objetivo aferir o acúmulo de conhecimentos obtidos ao longo 
dos períodos anteriores; 

 
e) Avaliação semestral do desempenho geral do alunado, a partir dos resultados das 

avaliações somativas, para identificar pontos de dificuldades de alunos e 
professores e, se necessário, planejar ações corretivas. 
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6.7 Estratégias de flexibilização curricular 

6.7.1 Estratégias de Internacionalização 

A FPM RIO tem convênio de cooperação com a Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), sendo ambas mantidas pelo instituto Presbiteriano Mackenzie e em face da cooperação, a 
UPM dispõe de uma Coordenadoria Internacional (COI), órgão subordinado à Reitoria, que 
estabelece parcerias com instituições internacionais e orienta os alunos interessados em busca de 
oportunidades de intercâmbio, que pode ser realizado em instituições conveniadas em vários 
países e a partir de diferentes programas, como o Ciência sem Fronteiras. Tal possibilidade é 
ofertada aos estudantes da FPM RIO. 

 O intercâmbio é incentivado visando estimular a participação do discente em uma 
dimensão global e multicultural, enriquecimento sua aprendizagem com as características de 
outras culturas, assim como a convivência internacional, cuja viabilização enriquecerá a educação 
ofertada. 

Para o aluno se candidatar a qualquer oportunidade internacional, ele deve possuir bom 
desempenho acadêmico. O aluno também deve ter claro o objetivo de sua viagem, que deve ser 
estritamente acadêmico, já que representará a FPM RIO como instituição de ensino em outro país. 
Com esta clareza, o aluno consegue escolher de forma adequada as disciplinas que irá cursar de 
acordo com as especificidades da instituição de ensino de destino. Os editais, que poderão ser 
acessados pelo Portal Mackenzie Rio, na internet, descrevem os demais requisitos exigidos aos 
alunos. 

 

6.7.2 Estratégias de interdisciplinaridade 

O Curso de Ciências Contábeis, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional da FPM RIO, entende que a educação verdadeira “significa pensamento pela 
associação de várias disciplinas, e não apenas ser altamente qualificado em determinado campo, 
como um técnico deve ser” (SCHAEFFER, 2002, p. 30). Assim, a interdisciplinaridade não está 
ligada apenas à organização dos conteúdos em si, mas também à ação do professor e do processo 
de ensino que ele utiliza para que o aluno aprenda, bem como à organização que a instituição 
propõe para que o aluno se movimente entre as várias áreas de conhecimento e disciplinas 
acadêmicas. Desse modo, procura-se garantir aos alunos do curso de Ciências Contábeis, neste 
Projeto Pedagógico, tal possibilidade de movimentação, permitindo a busca pelas interlocuções e 
complementações de sua formação. 
 

Alguns procedimentos são importantes para que se possa ser bem-sucedido no 
desenvolvimento de uma organização curricular inovadora e do protagonismo estudantil. Nesse 
sentido, é que se procura liberar tempo de uma sala de aula, para que o aluno possa desenvolver 
atividades complementares, que são consideradas de fundamental importância para o 
desenvolvimento do currículo. 
 

Ademais são propostas diferentes atividades de síntese e integração de conhecimentos, 
tratadas oportunamente neste Projeto Pedagógico, que oportunizam o desenvolvimento do 
protagonismo estudantil e estimulam a interdisciplinaridade. Por intermédio não apenas do 
Trabalho de Conclusão de Curso como também por meio de outras atividades de síntese, o aluno 
poderá atravessar as fronteiras de disciplinas específicas dentro de sua área de formação e até 
vizinhas e complementares à sua área de formação, fazendo a síntese dos saberes. 
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Essa mobilidade e flexibilidade na construção do currículo do aluno possibilita uma 
formação profissional generalista e adaptável a situações novas e emergentes, sem abrir mão da 
fundamentação técnica e teórica de sua área de formação. 
 

Nesse afã, algumas soluções já são adotadas no PPC: 
 

1) O estudo de temáticas de diversos campos do saber, entrelaçando os conteúdos 
humanísticos e os profissionalizantes; 

 
2) Eleição de tema comum a docentes e discentes dos cursos da IES para análise no semestre 

letivo e debate em comum nas Jornadas de Negócios e nas Semanas de Iniciação Científica; 
 

3) Inserção nos programas de disciplinas de temas sociais e profissionais eleitos pelo NDE do 
curso para abordagem em distintos enfoques pelo viés de diversas ciências; 

 
4) Estudo de conhecimento das outras ciências dos cursos da IES; 

 
5) Incentivo ao trabalho de graduação interdisciplinar. 

 

6.7.3. Estratégias de integração com à Pós-graduação  

A FPM RIO oferece cursos de Pós-graduação Lato Sensu na área de Ciências Contábeis e o 
desenvolvimento projetado para esta importante via de formação continuada contempla os cursos 
de especialização, o que permitirá o aprofundamento de estudos em temáticas especificas de 
interesse dos egressos, especialmente aqueles que tenham vinculação com os parâmetros do PPC. 
Estão em pleno funcionamento os cursos de especialização em Controladoria e Finanças, e em 
Planejamento Tributário, que conforme explicitado acima possibilita ao egresso verticalizar seu 
conhecimento em temas específicos inicialmente abordados na matriz curricular da graduação, 
segundo os eixos temáticos descritos no quadro 4.  

Neste sentido, buscou-se promover a interação entre alguns dos cursos de Pós-graduação 
com disciplinas comuns ministradas nos dois últimos períodos da graduação. São elas: 
Planejamento Tributário; Contabilidade das Instituições Financeiras, Atuarial, do Terceiro Setor e 
Ambiental; Orçamento Empresarial; Métodos de Avaliação de Empresas (Valuation); e Auditoria 
Avançada. 

 

6.7.4. Possibilidades de integralização de disciplinas fora da grade curricular como 
enriquecimento de conteúdos e eletiva. 
 

O Projeto Pedagógico prevê que o aluno curse disciplinas, para enriquecimento de 
conteúdos, fora da grade, em qualquer curso de graduação da Instituição, desde que assuma os 
encargos financeiros relacionados. Se aprovado na disciplina, o aluno receberá horas de atividades 
complementares correspondentes à carga horária da disciplina cursada, conforme parâmetros 
estabelecidos no Regulamento de Atividades Complementares. O curso oferece como optativa de 
livre escolha, a disciplina de Libras que, sendo cursada pelo aluno, comporá seu histórico 
curricular. 
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No quadro a seguir estão relacionadas as disciplinas eletivas disponíveis para os discentes 
cursarem: 

      Quadro 3: Disciplina Optativa de Livre Escolha / Enriquecimento de conteúdos 

 

6.8 Políticas Institucionais de Apoio ao Discente 

A FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO, em cumprimento à sua Visão e Missão 
institucional e em consonância com seus valores, preocupa-se com o desenvolvimento integral 
de seus discentes. Uma formação integral deve considerar o discente em seus aspectos 
cognitivos, afetivos, físicos e espirituais. Esta preocupação se traduz na criação de setores 
específicos para atendimento e em programas especiais de apoio aos discentes. Por meio dos 
trabalhos realizados por suas diversas Coordenadorias, atua para a realização e divulgação de 
eventos acadêmicos, tais como congressos, encontros e seminários, além de incentivar o 
intercâmbio acadêmico nacional e internacional, como também acompanha a execução, das 
políticas de monitoria, estágios, trabalho de graduação interdisciplinar e atividades 
complementares e, por fim, divulgar os trabalhos e a produção científica e tecnológica dos 
discentes. Abaixo segue a indicação e uma breve sinopse de cada departamento relacionado com 
o tema. 

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: A referida 
coordenadoria oferece ao discente o apoio psicopedagógico com o intuito de permanentemente 
planejar, programar e desenvolver ações e práticas direcionadas a favorecer e otimizar 
desempenhos e resultados docente e discente. Certamente, sua pretensão é buscar melhorias 
continuadas do desempenho institucional. Tal departamento tem como finalidade auxiliar aos 
discentes que apresentam alguma dificuldade no acompanhamento do processo de ensino e 
aprendizagem. Para tanto, conta com apoio da instituição com profissionais vinculados às áreas 
de pedagogia e psicologia. 

CURSO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

DISCIPLINA OPTATIVA DE LIVRE ESCOLHA 

GERAL LIBRAS 80 

DISCIPLINAS PARA ENRIQUECIMENTO DE CONTEÚDOS 

   

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA E SUSTENTABILIDADE 80 

ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E MARKETING DE SERVIÇOS 80 

ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA EMPRESARIAL 80 

ADMINISTRAÇÃO POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS 80 

ECONOMIA COMÉRCIO EXTERIOR 40 

ECONOMIA ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 80 

ECONOMIA HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 80 

ECONOMIA RELAÇÕES INTERNACIONAIS 40 

ECONOMIA SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL 40 

DIREITO DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 80 

DIREITO DIREITO AMBIENTAL 80 

DIREITO DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 40 

DIREITO DIREITOS HUMANOS 40 

DIREITO DIREITO DIGITAL E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 40 
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MONITORIA: A Monitoria tem o propósito de despertar nos discentes o interesse pela 
prática pedagógica. Além do aprendizado prático que se oferece ao discente com a execução 
dessa atividade. O Monitor é estimulado por meio de orientações dos docentes vinculados ao 
projeto e recebe um auxílio financeiro denominada Bolsa-Auxílio Monitoria, sempre concedida 
em percentual definido pela Gerência de Responsabilidade Social, Filantropia e Desenvolvimento 
Institucional do Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

MECANISMOS DE NIVELAMENTO: O curso oferta, semestralmente, formação corretiva 
visando o nivelamento de estudos e a atualização de conhecimentos nas áreas contábeis e afins, 
em grupos de estudos, com efetiva participação do alunado.  

CAPELANIA: Políticas institucionais de apoio aos discentes são proporcionadas pela FPM 
RIO, por meio de sua Capelania. De fato, há a efetiva participação da Capelania, que presta 
significativo apoio espiritual aos discentes e docentes do Curso de Ciências Contábeis. As 
atividades da Capelania são ininterruptas e funcionam normalmente nos dias letivos. Destacam-
se como benefícios produzidos: o atendimento aos discentes, funcionários e parentes quando 
procurada para aconselhamento; a distribuição de bíblias e de publicações de orientação 
espiritual. 

COORDENADORIA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES: A FPM RIO tem na CEI, através do 
programa Direito e Cultura, um instrumento para a realização de atividades que propicia aos 
discentes, novas experiências no âmbito acadêmico, cujo desenvolvimento é integral e 
gratuitamente oferecida aos discentes e se realiza por inúmeros eventos.  

MACKENZIE VOLUNTÁRIO: Entre os benefícios que a IES visa proporcionar aos seus 
discentes, deve-se destacar os bons resultados que têm sido alcançados em ações e campanhas 
institucionais, notadamente do Mackenzie Voluntário, onde no mês de outubro, discentes, 
docentes e integrantes do corpo técnico–administrativo são estimulados a criarem projetos de 
atendimento social voluntário, e na execução das quais o Curso de Ciências Contábeis interage 
plenamente, colaborando com os seus docentes e discentes, incentivando a participação dos 
mesmos em eventos, dentre os quais se destacam: Programas e palestras de Prevenção à Droga; 
de Prevenção à Prostituição Infantil, Eventos de doação de sangue; Atendimento à Creches e 
Hospitais, etc. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL e FILANTROPIA: O Instituto Presbiteriano Mackenzie, por sua 
Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia, beneficia os discentes com Bolsas de Estudo, 
Projetos Socioeducacionais e certificações, vinculando-se aos elementos de Filantropia.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL: A FPM RIO conta com Assistência Social dirigido por Assistente Social 
formada na área, a qual, com a sua equipe, presta valioso serviço ao alunado, com intensa 
procura. 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: Atenta aos 
movimentos de inclusão das pessoas com deficiência no âmbito da instituição foi criado o 
presente núcleo para tratar de questões pertinentes à inclusão e à acessibilidade em seus 
diferentes níveis (atitudinal, física, cognitiva, digital, pedagógicas, nas comunicações, nos 
transportes, etc.), de estudantes com necessidades de atendimento específico. Para subsidiar as 
atividades da Coordenadoria foi criado um Comitê de Acessibilidade que tem como objetivo 
precípuo a eliminação gradativa de barreiras físicas, de comunicação e de informação, que 
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restrinjam a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com 
necessidades de atendimento específico. Dentre as suas atribuições estão:  

a) Promover atividades que propiciem a mudança cultural da homogeneização do ensino e 
o desenvolvimento de ações de formação continuada para a inclusão, envolvendo toda a 
comunidade acadêmica da FPM RIO;  

b) Organizar estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades que venham a 
ser constatadas;  

c) Promover a intersetorialidade e a transversalidade da educação especial;  

d) Orientar os docentes na adoção de novos encaminhamentos avaliativos e estratégias 
metodológicas, apoiando, complementando e suplementando os serviços educacionais para os 
discentes da educação especial;  

e) Acompanhar a implementação da política institucional de acessibilidade voltada à 
inclusão plena dos estudantes com necessidades educacionais específicas e/ou mobilidade 
reduzida, valendo-se dos levantamentos e conclusões do Comitê de Acessibilidade;  

f) Proporcionar, através de atividades de integração, elementos que contribuam para a 
efetivação de uma vida acadêmica autônoma segundo a capacidade de cada um;  

g) Ofertar nos casos de portadores de deficiência visual, o fornecimento de todo o apoio 
necessário, incluindo a aquisição de material e acervo bibliográfico acessível e nos casos de 
deficiência auditiva, o oferecimento de serviço de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais LIBRAS, sempre que necessário e solicitado; 

Assim a Direção Acadêmica com apoio da Coordenação do curso, da Capelania e do serviço 
de Assistência Social é responsável pela orientação e acompanhamento das atividades acadêmicas 
do estudante na Instituição e na Sociedade. Ela atua no incentivo e divulgação de eventos 
acadêmicos, tais como congressos, encontros e seminários, além de incentivar o intercâmbio 
acadêmico, como também acompanha a execução das políticas de monitoria, estágios, trabalho 
de graduação interdisciplinar e atividades complementares e, por final, divulga os trabalhos e a 
produção científica e tecnológica dos discentes, realiza atividades, com parceria de empresas, na 
busca de estágios para os discentes (Mackenzie Oportunidades). Além disso, oferece apoio 
assistencial para discentes com problemas auditivos.  

O curso de Ciências Contábeis realiza ainda algumas atividades locais de apoio aos 
discentes, entre elas: a) plantões de dúvidas para as disciplinas das etapas iniciais e para as 
disciplinas das demais etapas onde os discentes tenham apresentado desempenho abaixo da 
média; b) monitoria; c) reuniões mensais com os representantes de turma, para identificação das 
necessidades e anseios das turmas; d) suporte diferenciado aos discentes com deficiência física. 

 

6.9 Política de Egresso 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, atendendo à legislação vigente, por meio de 
instrumento adequado, colhe informações junto aos egressos, buscando estabelecer seu grau de 
empregabilidade e a satisfação do aluno frente ao mercado de trabalho. Com essas informações, é 
redigido um relatório que fica à disposição da comunidade acadêmica.  
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A FPMR e o IPM instituíram o Programa “Para Sempre Mackenzista”, para 
acompanhamento dos egressos, destinado a oferecer ao ex‐aluno oportunidades de educação 
continuada nos cursos e programas de extensão e de pós-graduação (atualização, 
aperfeiçoamento, especialização) e ainda, oferecer informações sobre oportunidades profissionais 
para a inserção no mercado de trabalho. O programa, também, colhe informações sobre a vida 
profissional desse ex‐aluno, para verificar a parcela de contribuição relevante que a Mackenzie 
desempenhou neste processo.  

O programa é composto, também, de um pacote de benefícios para os antigos alunos, 
tais como: 

1. acesso ao acervo bibliográfico, para consultas; 
2. notícias de oportunidades de Emprego; 
3. participação dos egressos como palestrantes/ouvintes nas semanas e jornadas 

acadêmicas, internas e externas; 
4. estímulo na produção acadêmica, por meio de publicação de artigos científicos. 

 

6.10. Políticas de ética em pesquisa 

 O Curso de Ciências Contábeis, em razão da preocupação institucional com a ética em 
pesquisa, e tendo em vista que objetiva consolidar uma política de pesquisa séria já para o Curso 
de Graduação, caminho natural dos discentes que demonstrarem vocação para a pesquisa 
acadêmica, tem como necessário referencial nesta área acadêmica que no âmbito do Conselho 
Acadêmico da Faculdade seja efetivada uma política de Ética em Pesquisa, com duas atribuições 
principais:  

I - avaliar, mediante provocação da Coordenação de Pesquisa e Extensão ou da 
Coordenação de Atividades Complementares e TCC, conforme o caso, eventual falta de 
originalidade dos trabalhos de pesquisa produzidos por discentes (alunos de graduação) da 
Faculdade;  

II - avaliar se há necessidade de submeter o projeto de pesquisa à prévia análise da 
Coordenação de Pesquisa e Extensão; 

 

 Além disso, delineiam-se campanhas preventivas e de orientação ética realizadas junto aos 
alunos e professores, em ocasiões diversas, particularmente nos eventos que serão promovidos 
pela Coordenação de Pesquisa e Extensão. A importância de se manter a originalidade na pesquisa 
científica é desde logo realçada no conteúdo programático da disciplina de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade ministrada aos alunos na 1ª etapa do Curso. Tem sido realizado também o 
comprometimento do professor orientador no processo de verificação da originalidade do 
trabalho dos alunos sob sua supervisão e, toda vez que for constatada cópia de trechos sem 
atribuição do crédito ao autor, a primeira providência que deverá ser adotada é dar ciência ao 
orientando do ocorrido e pedir que ele se manifeste a respeito, através de documento comum da 
Coordenação de Pesquisa e Extensão e da Coordenação do Curso, e a partir do esclarecimento 
inicial, caso  constatada a existência de trechos de outros autores, sem o devido crédito, a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão ou o Coordenador de Atividades Complementares e TCC, 
comunicará o fato a Coordenação do Curso, que avaliará o caso, formulando um relatório a ser 
encaminhado à Direção Acadêmica. 
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Constatada a ocorrência de plágio, total ou parcial, será efetuado o cancelamento da 
iniciação científica, ou do TCC, sendo que o aluno, neste último caso, deverá refazer o trabalho, 
com procedimento ético, para obter aprovação na disciplina. 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Para atendimento aos preceitos éticos necessários às atividades acadêmicas de pesquisa, a 
FPM RIO instituiu um, comitê de Ética em Pesquisa que está estruturado segundo as normas 
determinadas na Resolução nº 196/96 e na Norma Operacional CNS/CONEP nº 001/2013, 
provenientes do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CNS/MS), regido por 
regulamento próprio. 

De seu Regulamento, pode-se destacar o que segue: 

Art. 1º. O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, está estruturado segundo as normas determinadas 
na Resolução nº 196/96 e na Norma Operacional CNS/CONEP nº 001/2013, provenientes do 
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CNS/MS). 

§ 1º.  A Faculdade reafirma que o ato de pesquisar expressa uma atitude frente ao mundo e neste 
sentido é seu objetivo receber, analisar e avaliar as implicações éticas nas pesquisas científicas que 
envolvam seres humanos.  

§ 2º. O CEP é encarregado da avaliação ética de qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres 
humanos, desde que redigido conforme padrões metodológicos e científicos reconhecidos, que 
seja realizado com a participação de pesquisadores e alunos da IES ou de instituições que 
mantenham convênio científico com a mesma.  

§ 3º. O CEP emitirá pareceres consubstanciados nos aspectos éticos das atividades de pesquisa 
que envolvam seres humanos e que preveem o impacto de tais atividades sobre o bem-estar geral 
e os direitos fundamentais de indivíduos e populações humanas.  

Art. 2º. O CEP é uma instância deliberativa, colegiada e multidisciplinar e desempenha papel 
educativo, fomentando a reflexão ética sobre a pesquisa científica.  

Art. 3º. O Comitê é vinculado diretamente, em termos acadêmicos, à Coordenadoria de Pesquisa e 
Extensão e à direção Acadêmica da Faculdade que deve assegurar-lhe os recursos físicos, materiais 
e humanos adequados para seu funcionamento.  

Art. 4º. O CEP mantém relações institucionais com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP/MS) e organizações afins.  

Art. 5º.  O CEP será composto por um mínimo de sete integrantes, designados pelo Diretor 
Acadêmico e escolhidos entre profissionais e pesquisadores das áreas sociais e humanas, devendo 
ter composição multiprofissional e será integrado pelos seguintes membros: 

I - Coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão; 

II - 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada;  

III - 01 (um) representante do corpo discente da Faculdade;  

IV - 01 (um) representante do corpo docente da Faculdade; 
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V - 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo; 

VI - 01 (um) representante indicado por associação de usuários. 

Art 6º. O quorum mínimo para deliberação do CEP é a metade mais um de seus membros, sendo 
as decisões tomadas por maioria simples dos presentes.  

Art. 7º. O CEP pode contar com consultores ad hoc, pertencentes ou não à IES, com finalidade de 
fornecer subsídios técnicos para substanciar a análise de projeto de pesquisa específico, antes de 
emitido o parecer final.  

Art. 8º. No caso de pesquisas em grupos vulneráveis, comunidades e coletividades específicas 
podem ser convidados seus representantes para participar da análise do projeto de pesquisa, 
contudo sem direito a voto.  

Art. 9º. Em se tratando de pesquisa em populações indígenas, ou outros grupos culturalmente 
específicos, pode participar um consultor familiarizado com seus costumes e tradições, sem direito 
a voto.  

Art. 10. Os membros do CEP, incluindo o representante dos usuários, no exercício de suas 
atribuições, têm independência e autonomia na análise de projetos de pesquisa e na tomada de 
decisões garantida pela instituição em que atuam.  

Art. 11. Os membros do CEP estão obrigados a:  

a) não divulgar no âmbito externo ao Comitê informações recebidas, seus relatórios e decisões;  

b) não estar submetidos a conflitos de interesses;  

c) isentar-se de qualquer tipo de vantagens pessoais ou de grupo, resultantes de suas atividades 
no comitê;  

d) isentar-se da análise de projetos de pesquisa em que estiverem envolvidos.  

Art. 12. O CEP deverá protocolar em ordem de chegada e manter em arquivo os projetos de 
pesquisa analisados por, no mínimo, 05 (cinco) anos após a sua apreciação.  

Art. 15. Compete aos membros do CEP a avaliação e apreciação dos Projetos pautando-se pelo 
modelo oferecido pelo CNS/CONEP. 

Art. 16. Ao CEP compete a avaliação ética de todos os projetos de pesquisa da IES ou instituições 
conveniadas que envolvam seres humanos, respaldado pela Legislação sobre Ética em Pesquisa 
vigente no Brasil e pelos tratados internacionais, dos quais o país seja signatário.  

Parágrafo Único.  Cada projeto de pesquisa será analisado, inicialmente, por pelo menos um dos 
membros do CEP, responsável pela apresentação de um parecer a ser votado na reunião do 
Comitê, por todos os membros presentes, antes de ser assinado pela Coordenação e encaminhado 
ao responsável pelo projeto de pesquisa.  

Art. 17. A decisão sobre cada projeto de pesquisa resulta em um dos seguintes enquadramentos:  

I - Aprovado, quando o projeto de pesquisa preencher as condições de eticidade requeridas;  

II - Aprovado e encaminhado, com o devido parecer, para apreciação pelo CONEP/MS, nos casos 
previstos pela resolução 196/96 e seguintes;  
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III - Com pendência, quando o projeto de pesquisa for considerado passível de aceitação do ponto 
de vista ético, havendo, porém, aspectos específicos que requerem alterações, aperfeiçoamentos 
ou maiores detalhamentos, hipótese em que haverá necessidade de revisão do projeto de 
pesquisa, devendo o mesmo ser reapresentado ao Comitê pelo pesquisador responsável pelo 
período de até um ano;  

IV - Não aprovado, quando o protocolo não atender aos aspectos éticos vigentes;  

V - retirado, quando o projeto de pesquisa com pendência não for reapresentado no prazo 
estabelecido no inciso III.  

Parágrafo Único. Os projetos aprovados e que sofrerem modificações durante sua execução 
deverão ser reapresentados ao CEP. 

 Art. 18. O CEP poderá acatar dos participantes da pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias 
ou notificação de abusos ou outros fatos adversos que possam alterar a boa condução da 
pesquisa, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da mesma.  

Parágrafo Único. Em caso de denúncias de irregularidades de natureza ética, o CEP requererá à 
Direção Acadêmica da Faculdade a instauração de sindicância e, quando cabível, comunicará os 
fatos ao CONEP/MS ou a outras instâncias competentes.  

 

6.11 Políticas Institucionais de Apoio Docente  

No âmbito da difusa atuação educacional exercida pela FPM RIO, reserva-se especial 
atenção ao docente. O docente é o agente Mackenzista em quem se deposita a esperança de que 
reúna plenas condições de executar, bem próximo ao aluno, as diretrizes acadêmicas desenhadas 
pela FPM RIO. Por isso, a coordenação do Curso deve ter redobrada cautela na seleção de 
professores para ingresso na carreira do Curso de Ciências Contábeis.  

Após a contratação do professor, contando sempre com o indispensável apoio dos órgãos 
superiores da Faculdade, efetua-se o acompanhamento, a avaliação e a formação continuada. De 
modo geral, independente do grau de titulação, os professores devem ser submetidos a um 
processo semestral de renovação da capacitação docente. Entende-se que essa é uma das grandes 
políticas educacionais da FPM RIO, sistematicamente executada para que se efetive e se cumpra a 
Visão e Missão da Instituição, garantindo, dessa maneira a excelência almejada. 

Com regulamento próprio, sob a responsabilidade da Coordenação de Apoio Didático-
Pedagógico, a educação continuada docente, no Curso de Ciências Contábeis, em consonância 
com a coesa filosofia de educação existente na FPM RIO, mais especificamente com a 
Coordenadoria de Apoio Didático Pedagógica, oferece ações de educação, compreendendo:  

I. Eventos de atualização pedagógica nas formas de:  

a) Semana Pedagógica a cada início de semestre;  

b) Programas de Integração de novos docentes;  

c) Fórum permanente dos docentes;  

II. Oficinas Didático-Pedagógicas de acordo com necessidades previamente identificadas, 
demandas emergentes e/ou situacionais.  
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III. Seminários e outras atividades desenvolvidas internamente, orientadas por processo de 
identificação de necessidades;  

IV. Programa de incentivo ao docente, aprovado pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie - 
IPM, para bolsas em programas de doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento;  

V. Programa de divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 
trabalhos acadêmicos ou profissionais do pessoal docente sob patrocínio da FMJ Mackenzie Rio;  

VI. Licença, nos termos estabelecidos pelo IPM, para participação em programas externos 
ou internos de pós-graduação e/ou de treinamento profissionais;  

VII. Auxílio financeiro e operacional para que os professores da FMJ Mackenzie Rio 
participem de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, científicos, educacionais e 
culturais, em sua área de atuação ou em área afim;  

VIII. Programa de incentivo a egressos da FMJ Mackenzie Rio, preferencialmente a ex-
monitores, para os cursos de pós-graduação, em nível de especialização (lato sensu), a fim de 
ingressarem na carreira de magistério da FMJ Mackenzie Rio. 

O cuidado com a seleção, o apoio, o reconhecimento e a formação continuada dos 
docentes da FPM RIO é uma das grandes políticas para que se efetive e cumpra a Visão e Missão 
da Instituição, garantindo, dessa maneira a excelência almejada.  

Assim, a FPM RIO tem adotado algumas práticas tanto institucionais como no âmbito dos 
cursos. 

O Curso de Ciências Contábeis, em consonância com a coesa filosofia de educação 
existente na FPM RIO, mais especificamente com a Coordenadoria de Apoio Didático Pedagógica, 
oferece ações de educação, como segue:  

I. Estímulo ao docente para o exercício eficiente e eficaz das funções que lhe cabe 
desempenhar, contemplando-o com disciplinas e pesquisas dentro da devida 
competência em seus campos próprios de atuação; 
  

II. Incentivo às atividades desenvolvidas na área da pesquisa e extensão ou 
concernentes à produção, ampliação, revisão ou aprofundamento do 
conhecimento, ou seja, estimular e apoiar o desenvolvimento de habilidades e 
posturas que visem o aprimoramento do docente em suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 

 
III. Incentivo a toda atividade que venha a ampliar a Experiência Profissional, Produção 

Científica e Intelectual do Docente; 
  

IV. Apoia a participação em eventos científicos relacionados à sua área de atividades e 
que apresentem contribuições consistentes ao aprimoramento do projeto 
educacional da FPM RIO, bem como em entidades de classe relacionadas à atuação 
profissional do Contador.  
 

6.12 Políticas de Comunicação Institucional 

A Visão e a Missão regem o espírito que permeia as práticas de comunicação interna e 
externa na FPM RIO. Nesse sentido, a comunicação deve apresentar um fluxo claro e ágil, tanto 
com os órgãos internos quanto externos.  Para tanto, há um órgão e setores exclusivos, tais como 
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a Ouvidoria, o Fale com o Diretor e a Secretaria geral. Além disso, FPM RIO preza pelo diálogo nas 
várias esferas de atuação. 

 

6.12.1. Ouvidoria 

 A Ouvidoria configura-se como uma forma de comunicação direta com a comunidade 
acadêmica e a comunidade externa. A Ouvidoria assume uma posição mais ampla, diagnosticando 
problemas e percebendo aspectos positivos em um contexto de supervisão mais abrangente. Esta 
atuação é desenvolvida com o objetivo de levar a Instituição a: 

• identificar aspectos dos serviços que os alunos valorizam mais;  

• identificar possíveis problemas de várias áreas;  

• identificar ansiedades mais frequentes dos alunos iniciantes;  

• ajudar na identificação do perfil dos alunos;  

• receber todo tipo de manifestação;  

• prestar informação à comunidade externa e interna;  

• agilizar processos; e,  

• buscar soluções para as manifestações dos alunos.  

 

Para a atuação eficiente da Ouvidoria, o Ouvidor exerce suas funções com independência e 
autonomia, devendo ter também, livre acesso a todos os setores acadêmicos e: 

• representar a comunidade interna e externa junto à IES;  

• encaminhar manifestações apresentadas aos setores competentes;  

• acompanhar o andamento dos processos e seus prazos, até a    solução;  

• atuar na prevenção e solução de conflitos;  

• identificar e sugerir correções de erros e soluções de problemas, ao responsável do órgão 
em que ocorre. 

 

 A comunicação interna do curso, é feita entre o representante de classe e o coordenador 
do curso, com o objetivo de dirimir dúvidas da turma, ocorrências, problemas e solicitações. Todos 
os semestres são realizadas reuniões entre o coordenador do curso e os representantes de turma. 
Formas de comunicação:  

                     I.            Por e-mails dos representantes e vice representantes de salas; 

                    II.            Por meio do Moodle;  

                   III.            Via redes sociais; e 

                   IV.            Via recursos visuais: cartazes e anúncios. 

Na FPM RIO, isso é feito de maneira sistemática, envolvendo vários setores da Instituição 
(Secretaria, Direção, Coordenações, Departamento de tecnologia, apoio audiovisual, manutenção, 
apoio administrativo, equipe técnico‐pedagógica e apoio da Capelania) para que as atividades 
curriculares sejam desenvolvidas e o resultado final seja alcançado. 
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6.12.2 Secretaria Geral e Coordenações Acadêmicas de Curso 

 Diversos endereços eletrônicos se encontram ininterruptamente disponibilizados para 
facilitar a comunicação dos atos educacionais e das atividades acadêmicas que interessam aos 
professores e aos alunos. 

 Os estudantes semanalmente enviam demandas ao e-mail da Coordenação do Curso em 
que as suas questões, colocações, contribuições são veiculadas. E esta via é cotejada com os 
processos digitais formulados via Secretaria Acadêmica. Também no Fale com o Diretor este 
processo acontece. 

 Cada aluno possui o seu endereço eletrônico: matricula@mackenzie.br. Essa identificação 
eletrônica corresponde ao T.I.A. (Terminal Informativo Acadêmico), isto é, um sistema online 
disponibilizado pela IES e que permite ao aluno ingressar com requerimentos diversos, visualizar 
suas notas, faltas, horários, situação acadêmica e financeira etc. O acesso ao T.I.A. pode se dar 
pela Internet ou nos terminais que serão distribuídos no Campus. 

 A Secretaria se comunica por meio eletrônico, com o qual entra em contato sempre que 
surja a necessidade de transmitir avisos relativos à vida acadêmica do estudante e da faculdade 
como um todo. Também o SMS é meio de comunicação rápida com o alunado em situações 
específicas.    

O representante de Turma é eleito entre os alunos e pelos alunos, sendo o interlocutor 
natural nas reivindicações, e participa de reuniões periódicas com a coordenação do Curso. Seu 
mandato é semestral, não existindo limites para reeleição. 

 

6.13 Políticas em EaD no ensino presencial 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Rio define que as práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes devem considerar as 
metodologias de ensino ativas que promovam o desenvolvimento de competências e 
habilidades requeridas na formação integral do educando e na sua formação para o trabalho, 
nas diversas carreiras de nível superior. As aulas com metodologias ativas não implicam no 
ativismo do aluno, mas sim em um trabalho cuidadosamente articulado entre teoria e prática. 

 
Um outro aspecto da prática de ensino é o uso de tecnologias. Tais tecnologias permitem 

a aplicabilidade de metodologias ativas e que aulas sejam realizadas, em caráter remoto, 
quando algum empecilho se coloca. Cabe destacar que a FPM RIO define o uso ferramenta atual, 
de forma que mantenha a mesma qualidade apresentada no ensino presencial, de forma 
transformadora e inovadora, buscando com essa prática: 

 

I. Ampliar a abrangência e a profundidade da ação da Faculdade através da utilização 
de ferramentas e sistemas de ensino à distância; 
 

II. Ampliar a ação da Faculdade em sua relação com a Sociedade e suas ações de 
ensino, pesquisa e extensão através da utilização dos instrumentos de educação à 
distância; 
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III. Incentivar a utilização de tecnologias nas diversas situações de ensino e 
aprendizagem de forma transformadora e inovadora; 
 

IV. Coordenar e dar suporte às ações e experiências em EaD, no âmbito dos cursos 
presenciais da FPM RIO. 

 

Os alunos e professores são estimulados a utilizarem ao máximo os recursos tecnológicos 
oferecidos pela Faculdade. O curso de Ciências Econômicas usa rotineiramente o ambiente 
Moodle, em várias disciplinas como ferramenta complementar no processo de ensino-
aprendizagem. Para tal, vários professores já se capacitaram, efetivando a proposta de expansão 
das modalidades de ensino. 

O curso de Ciências Contábeis estuda ofertar, futuramente, algumas disciplinas na 
modalidade semipresencial. Oportunamente, serão selecionadas disciplinas do Curso cujo 
conteúdo teórico generalista apresente uma boa possibilidade de exploração pelo EaD, integral ou 
parcialmente. 

 
 

6.14 Políticas institucionais de Educação Ambiental, Sócio educacional e de respeito à 
diversidade no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão 

A FPM RIO, desde seus primórdios, tem a preocupação com a inclusão dos menos 
favorecidos no sistema educacional. Em seu início, quando ainda era vinculada ao Instituto 
Brasileiro de Contabilidade, chamada de Faculdade Moraes Júnior, criou bolsas de estudos para 
aqueles alunos que não podiam custear o curso. Este processo tem continuidade com o atual 
mantenedor, O INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE. 

Coerente com sua história, é política da FPM RIO, em consonância com sua Visão e Missão, 
garantir o atendimento das leis governamentais. Assim, em cumprimento à Lei nº 9.394/96, com 
redação dada pelas leis 10.639/2003 nº 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho 
de 2004, referente à Educação das Relações étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, são oferecidas as disciplinas Ética e Cidadania I e II e Sociologia das 
Organizações, nas quais são trabalhados textos que servirão de reflexão e debate sobre estas 
questões. 

Além disso, a FPM RIO, incluiu nas linhas de pesquisa e nos conteúdos curriculares a 
promoção da consciência de uma sociedade multicultural, o ensino das culturas Afro-Brasileira e 
Indígenas, premissas de uma sociedade igualitária. Essa temática é promovida por meio das 
atividades complementares, Seminários, Jornadas Científicas. 

Anualmente são realizadas Jornadas Científicas com o propósito de difundir o espírito 
científico e estimular a participação dos alunos no âmbito da Pesquisa e Extensão. Atualmente, 
este espaço vem sendo amplamente utilizado como instrumento de difusão dos conhecimentos 
sobre a nossa história. Utilizamos ainda dos recursos das visitas orientadas como mecanismo 
interdisciplinar para difusão nos conhecimentos das respectivas culturas. Assim, temos na Região 
Portuária do Rio de Janeiro a porta de entrada para a cidade, sendo um ponto estratégico e 
irradiador da mobilidade urbana pela necessária comunicação com outros modais de transporte 
como ônibus, taxi, vans e avião.  A área de cinco milhões de m² abrange três bairros: a Gamboa, o 
Santo Cristo e a Saúde. A atividade econômica que mais desenvolvimento trouxe para a Região no 
Século retrasado foi a importação e exportação de escravos africanos. Documentos mostram que 
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a expansão do porto resultou no aterramento sobre o mar em cerca de 1.200.000 m². O legado 
deste momento histórico foram os galpões da Gamboa, o primeiro observatório Astronômico 
Brasileiro e a primeira favela do Brasil, a Favela da Providência. O valor cultural e histórico da 
região é significativo, merecendo destaque alguns imóveis. O “Cais do Valongo” é considerado o 
maior cais escravista da história da humanidade. Cerca de 500.000 escravos teriam passado pelo 
local. Temos ainda no bairro de Botafogo o Museu do Índio, importante ponto de difusão da 
cultura nacional. A FPM RIO assim demonstra seu total envolvimento nestes significativos 
elementos constitutivos da nossa história, aproveitando o curso de Ciências Contábeis desses ricos 
passos institucionais. 

A responsabilidade Socioambiental é também uma preocupação da Faculdade, e em cumprimento 
à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e decreto nº 4281 de junho de 2002 e a Resolução nº 2, de 15 
de junho de 2012, são oferecidos, com um enfoque transdisciplinar, uma série de eventos 
voltados para esse tema, garantindo a transversalidade, bem como essa temática é trabalhada nos 
próprios conteúdos de disciplinas como: Teorias da Administração, Princípios de 
Empreendedorismo e  Contabil. Instit. Financ./ Atuarial/ 3º Setor/Ambiental. Essas disciplinas 
fazem a abordagem teórica das temáticas relativas à responsabilidade socioambiental, com o 
intuito de formar uma consciência de sustentabilidade, para que o egresso possa futuramente 
aplicar em sua área de atuação e consequentemente beneficiando a sociedade. 
 
 
6.15 Políticas institucionais para a Educação em Direitos Humanos 
 

Em cumprimento à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, referente à Educação 
em Direitos Humanos, a FPM RIO, contempla, na disciplina Instituições de Direito, os princípios 
que norteiam a promoção para a mudança e a transformação social, ou seja: 

 
I - dignidade humana;  
II - igualdade de direitos;  
III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;  
IV - laicidade do Estado;  
V - democracia na educação. 

 
Tal medida vem ao encontro do estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos e – Pareceres CNE/CP nº 8/2012 e 14/2012, com o propósito de 
discutir o papel da IES na formação de cidadãos éticos, defensores dos Direitos Humanos e dos 
valores democráticos, contrários a discriminação, ao preconceito e voltados para promover a 
erradicação da pobreza, a sustentabilidade e ao Meio Ambiente. Neste mesmo diapasão, o tema 
pretende ainda trabalhar as questões relativas ao meio ambiente, sustentabilidade e 
acessibilidade. 

 
A FPM RIO oferece a comunidade seminários, fóruns de debates e atividades de 

administração de conflitos, cumprindo assim, uma de suas metas institucionais na disseminação 
da respeitabilidade aos valores pertinentes a ética e cidadania, cumprindo assim o seu papel como 
agente de transformação e desenvolvimento na qualidade de vida da região. 

 
No âmbito da Extensão, o Projeto Enxergue um Bom Cliente e Ações Mackenzie Contra o 

Preconceito, buscam inserir mais uma vez a instituição na comunidade e promover ações que 
possam fomentar o respeito aos Direitos Individuais de minorias e Portadores de Deficiência. Por 
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meio da distribuição de Cartilhas Educativas, a FPM RIO pretende fomentar a garantia dos direitos 
das pessoas com deficiência, estimular aos lojistas do Saara na implantação de pequenas medidas 
que possam produzir melhor atendimento aos consumidores Deficientes Visuais. Assim, os 
conhecimentos teóricos abordados em sala, são refinados nas linhas de pesquisa e posteriormente 
capacitam o corpo discente para através da extensão promover a contrapartida institucional 
necessária ao desenvolvimento local.  

A IES cumpre assim o seu papel como agente de transformação e desenvolvimento na 
qualidade de vida da região. Esse refinamento produz uma matriz curricular interligada em todos 
os seus aspectos, respeitando os diferentes ramos do saber, produzindo efetivamente a 
transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade, inaugurando um caminho reflexivo para a 
construção do ensino continuado nos cursos de pós-graduação. A busca pela valorização da 
dignidade da pessoa humana deve pautar sempre a atuação da comunidade acadêmica que 
integra o curso de Ciências Contábeis. A visão para educação em direitos humanos do curso de 
Ciências Contábeis contempla de maneira especial as Pessoas com Deficiência, Mobilidade 
Reduzida, transtorno do Espectro Autista e de forma holística e Acessibilidade. As atividades de 
pesquisa relacionadas com o tema estão ainda integradas no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Direitos e Diversidade: raça, etnia, gênero e religião (NEPEDD). As atividades de pesquisa com as 
prostitutas da Vila Mimosa, ao lado dos debates travados nas Jornadas Científicas e o Convênio 
com a Cruz Vermelha podem exemplificar a potencialidade das nossas ações no campo dos 
Direitos Humanos. 
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7  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

7.1 Estrutura curricular 

7.1.1 Descrição geral da organização curricular 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da FPM RIO está 
organizada em 05 (Cinco) eixos temáticos, a saber: Formação Geral; Contabilidade Societária; 
Contabilidade de Custos, Gerencial e Controladoria; Finanças Corporativas; e Formação Integrada.  

Os eixos temáticos estão organizados em Núcleos de Conteúdos de:  

 

NÚCLEO DE CONTEÚDOS EIXOS TEMÁTICOS 

FORMAÇÃO BÁSICA 1 – Formação Geral 

   

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

2 – Contabilidade Societária 

3 – Contabilidade de Custos, Gerencial e Controladoria 

4 – Finanças Corporativas 

  FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 5 – Formação Integrada 

   

Cada eixo temático é pautado em valores orientados para a ética e cidadania e 
fundamentado em atitude empreendedora e sustentável.  

O primeiro eixo temático, referente à Formação Geral, compreende diversas áreas do 
conhecimento, sobretudo Português, Exatas, Administração, Direito, Economia, Humanas e 
Metodologia.  

O segundo eixo temático, referente à Contabilidade Societária, compreende os 
conhecimentos relacionados à elaboração e divulgação dos relatórios contábeis, sob os aspectos 
técnicos, culturais, econômicos e sociais, fornecendo elementos para a atuação profissional. A 
Contabilidade Societária é voltada para os usuários externos à organização e tem como 
características, por exemplo: elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, observância 
das características qualitativas da informação contábil. Compreende também as disciplinas de 
verificação e atualização de conteúdos. 

O terceiro eixo temático, que se refere à Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial, 
e Controladoria, contempla os conhecimentos necessários ao processo decisório interno da 
organização. Decidir investimentos, identificar produtos e serviços que geram lucros ou prejuízos, 
e uma série de outras informações são obtidos através da Contabilidade Gerencial, utilizada como 
ferramenta para a tomada de decisão interna. Com base nela, pode-se analisar um produto, 
serviço, centro de custos ou centro de resultados como se fosse uma empresa. Os dados da 
Contabilidade Gerencial e Controladoria podem ser utilizados, por exemplo, para: apuração de 
custos, projeção de orçamentos empresariais, análise de desempenho (índices financeiros), 
cálculo do ponto de equilíbrio, determinação de preços de vendas, planejamento tributário, 
controles orçamentários, realização do Balanced Scorecard (BSC) e análise de restrições (Teoria 
das Restrições). 
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O quarto eixo temático, referente a Finanças Corporativas, compreende os conhecimentos 
da formação relacionados à gestão de ativos financeiros. O campo de estudo das Finanças inclui as 
administração financeira e orçamentária, análise das demonstrações contábeis, os mercados 
financeiros e de capitais e o funcionamento dos sistemas financeiros. No nível micro, as finanças 
são o estudo do planejamento financeiro, da gestão de ativos e da captação de fundos por 
empresas e instituições financeiras. As Finanças Corporativas constituem uma área de finanças 
que envolve as decisões financeiras tomadas nos negócios e as ferramentas e análises também 
usadas para tomar estas decisões. O objetivo principal das Finanças Corporativas é a simultânea 
maximização da valorização da entidade e a administração dos seus riscos financeiros. 

O quinto eixo temático, referente à Formação Integrada, compreende as disciplinas de 
práticas em laboratórios e trabalho de conclusão de curso. 

Os eixos temáticos apresentam uma distribuição de disciplinas segmentadas por núcleos 
de conteúdo, como apresentado no Quadro 4 a seguir: 

Quadro 4: Distribuição de disciplinas por eixo temático e núcleos de conteúdo do Curso 
de Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. 

 

 
DISCIPLINAS POR EIXO TEMÁTICO 

NÚCLEOS DE CONTEÚDO 
Formação 

Básica 
Formação 

Profissional 
Formação 

Teórico-Prática 

1 – FORMAÇÃO GERAL 

PORTUGUÊS    
Interpretação e Análise de Textos Acadêmicos X   
Argumentação textual X   

EXATAS    
Elementos de Matemática X   
Fundamentos da Matemática X   
Introdução à Estatística X   
Matemática Financeira X   
Métodos Quantitativos em Processos Decisórios X   
Cálculos Financeiros Aplicados X   

ADMINISTRAÇÃO    
Teorias da Administração X   
Princípios de Empreendedorismo X   

DIREITO    
Noções de Direito X   
Direito Aplicado aos Negócios X   
Prática Trabalhista e Seguridade Social X   
Prática Processual Fiscal e Tributária X   

ECONOMIA    
Economia e Regulação X   
Conjuntura Macroeconômica X   

HUMANAS    
Introdução às Ciências Sociais X   
Ética e Cidadania X   
Introdução à Cosmovisão Reformada X   

METODOLOGIA    
Ciência, Tecnologia e Sociedade X   
Metodologia do Trabalho Científico X   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Financiamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_(administra%C3%A7%C3%A3o)
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2 – CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 
 
 
 

CONTABILIDADE    
Fundamentos da Contabilidade  X  
Contabilidade Geral  X  
Estrutura das Demonstrações Contábeis  X  
Contabilidade Societária  X  
Contabilidade Intermediária  X  
Tópicos Especiais de Contabilidade  X  
Contabilidade Avançada  X  
Contabilidade Pública  X  
Contabil. Instit. Financ./ Atuarial/ 3º Setor/Ambiental  X  
Tópicos Avançados em Contabilidade  X  

TRIBUTOS    
Contabilidade de Tributos Indiretos  X  
Contabilidade de Tributos Diretos  X  
Planejamento Tributário  X  

AUDITORIA E PERÍCIA    
Perícia Contábil  X  
Auditoria Básica  X  
Auditoria Avançada  X  
 

3 – CONTABILIDADE DE CUSTOS, GERENCIAL E CONTOLADORIA 

Contabilidade e Análise de Custos  X  
Gestão estratégica de Custos  X  
Contabilidade Gerencial  X  
Controladoria  X  
Orçamento Empresarial  X  
 

4 – FINANÇAS CORPORATIVAS 

Análise das Demonstrações Contábeis  X  
Análise de Viabilidade Financeira  X  
Mercado Financeiro e de Capitais  X  
Gestão Finançeira   X  
Métodos de Avaliação de Empresas (Valuation)  X  
    

5 – FORMAÇÃO INTEGRADA 

LABORATÓRIO    
Informática Aplicada   X 
Tecnologia e Sistemas de Informação   X 
Práticas Contábeis em Laboratório   X 
Contabilidade Digital   X 

MONOGRAFIA    
Trabalho de conclusão de curso   X 
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É importante destacar que existe um grupo de disciplinas comuns ao curso de Ciências 
Contábeis e o curso de Administração, de Economia e de Direito, conforme apresentado nos 
Quadros 5, 6 e 7, respectivamente. A FPM RIO também possui um conjunto de disciplinas 
chamadas Universais, que estão presentes em todos os seus cursos. O Quadro 8 apresenta a 
relação destas disciplinas. 

 

Quadro 5: Disciplinas comuns entre os cursos de Ciências Contábeis e Administração 

 

DISCIPLINAS COMUNS ENTRE CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

ETAPA 
(EM CONTÁBEIS) 

CH 

NOÇÕES DE DIREITO 1ª. 40 

INFORMÁTICA APLICADA 1ª. 40 

ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 1ª. 80 

INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS ACADÊMICOS 1ª. 40 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 1ª. 40 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 1ª. 40 

  40 FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 2ª.  80 

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA 2ª.  80 

ARGUMENTAÇÃO TEXTUAL 2ª.  40 

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 2ª.  80 

ÉTICA E CIDADANIA 2ª.  40 

   ECONOMIA E REGULAÇÃO 3ª.  40 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 3ª.  80 

DIREITO APLICADO AOS NEGÓCIOS 3ª.  40 

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PROCESSOS DECISÓRIOS 3ª.  40 

PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO 3ª.  40 

INTRODUÇÃO À COSMOVISÃO REFORMADA 3ª.  40 

   CONJUNTURA MACROECONÔMICA 4ª.  40 

GESTÃO FINANCEIRA   ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 6ª.  80 

METODOLOGIA DO TRABALHO C   METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 7ª.  40 

                                                                                  T O T A L   1.040 

 

 

 



58 
 

Quadro 6: Disciplinas comuns entre os cursos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 

 

DISCIPLINAS COMUNS ENTRE CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

ETAPA 
(EM CONTÁBEIS) 

CH 

NOÇÕES DE DIREITO 1ª. 40 

INFORMÁTICA APLICADA 1ª. 40 

ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 1ª. 80 

INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS ACADÊMICOS 1ª. 40 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 1ª. 40 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 1ª. 40 

  40 FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 2ª.  80 

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA 2ª.  80 

ÉTICA E CIDADANIA 2ª.  40 

   ECONOMIA E REGULAÇÃO 3ª.  40 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 3ª.  80 

DIREITO APLICADO AOS NEGÓCIOS 3ª.  40 

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PROCESSOS DECISÓRIOS 3ª.  40 

PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO 3ª.  40 

INTRODUÇÃO À COSMOVISÃO REFORMADA 3ª.  40 

   ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 6ª.  80 

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 6ª. 40 

METODOLOGIA DO TRABALHO C   METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 7ª.  40 

   GESTÃO FINANCEIRA 8ª. 80 

                                                                               T O T A L   1.000 
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Quadro 7: Disciplinas comuns entre os cursos de Ciências Contábeis e Direito 

 

DISCIPLINAS COMUNS ENTRE CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
CURSO DE DIREITO 

ETAPA 
(EM CONTÁBEIS) 

CH 

INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS ACADÊMICOS 1ª. 40 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 1ª. 40 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 1ª. 40 

  40 ARGUMENTAÇÃO TEXTUAL 2ª. 40 

ÉTICA E CIDADANIA 2ª.  40 

   ECONOMIA E REGULAÇÃO 3ª.  40 

PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO 3ª.  40 

INTRODUÇÃO À COSMOVISÃO REFORMADA 3ª.  40 

METODOLOGIA DO TRABALHO C   METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 7ª.  40 

                                                                               T O T A L   360 

 

 

Quadro 8: Disciplinas Universais oferecidas pelo curso de Ciências Contábeis 

 

DISCIPLINAS UNIVERSAIS À FPMR 
ETAPA 

(EM CONTÁBEIS) 
CH 

INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS ACADÊMICOS 1ª. 40 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 1ª. 40 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 1ª. 40 

  40 ARGUMENTAÇÃO TEXTUAL 2ª. 40 

ÉTICA E CIDADANIA 2ª.  40 

   ECONOMIA E REGULAÇÃO 3ª.  40 

PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO 3ª.  40 

INTRODUÇÃO À COSMOVISÃO REFORMADA 3ª.  40 

   METODOLOGIA DO TRABALHO C   METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 7ª.  40 

                                                                                  T O T A L   360 
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Transversalidade do tema empreendedorismo: 

Os estudos na área do empreendedorismo demonstram que ser empreendedor não é 
apenas um traço de personalidade. Empreendedores são pessoas que têm a habilidade de:  

1. Ver e avaliar oportunidades de negócios;  
 

2. Prover recursos necessários para colocá-los em prática; 
  

3. Iniciar ação apropriada para assegurar o sucesso. 
  

São indivíduos orientados para a ação, altamente motivados e que assumem riscos para 
atingirem seus objetivos. As características citadas podem e devem ser aprendidas e, no Curso de 
Ciências Contábeis da FPM RIO, o tema empreendedorismo é abordado, não só na disciplina 
específica (Princípios de Empreendedorismo), mas também na disciplina Teorias da Administração. 

Em todas as etapas, há estímulo à responsabilidade e ao compromisso com o contínuo 
aperfeiçoamento profissional. São, ainda, realizadas ações para desenvolvimento de atitudes e 
valores orientados para a cidadania e para a solidariedade, que incluem a compreensão dos 
determinantes sociais, culturais, econômicos, comportamentais, ambientais e legais do exercício 
profissional do Bacharel em Ciências Contábeis.  

A seguir, no Quadro 9 é apresentada a Matriz curricular do Curso de Ciências Contábeis da 
FPM RIO. A carga diária de aulas é composta de 2 (dois) módulos de 100 (cem) minutos cada um, 
equivalente a 2 (duas) horas-aula de 50 (cinquenta) minutos cada módulo.  

As ementas das disciplinas estão listadas no APÊNDICE A. 
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7.1.2 Quadro da composição curricular 

 

Quadro 9. Descritivo da estrutura curricular do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Rio. 

 

Etapa 

 

 

Componente 
Curricular 

Pré-requisito 

 

Crédito 

Semanal 

Carga Horária (semestral)8 

Hora - aula Hora-relógio 

T P EaD T P Total EaD T P Total 

 
 
 
 
 
 
1ª 
ETAPA 

FUNDAMENTOS DA 
CONTABILIDADE  

 
 

4 
 

 80  80  67  67 

NOÇÕES DE DIREITO 
 

 
2 

 
 40  40  33  33 

INFORMÁTICA 
APLICADA 

 
 
 

 
2 

  40 40   33 33 

ELEMENTOS DE 
MATEMÁTICA 

 
 

4 
 

 80  80  67  67 

INTERPRETAÇÃO E 
ANÁLISE DE TEXTOS 
ACADÊMICOS 

 
 

2 
 

 40  40  33  33 

INTRODUÇÃO ÀS 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
 

2 
 

 40  40  33  33 

CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

 
 

2 
 

 40  40  33  33 

TOTAL DA ETAPA 
 

16 2 
 320 40 360  268 33 301 

 
 
 
 
2ª 
ETAPA 

CONTABILIDADE 
GERAL 

FUNDAMENTOS 
DA CONTABILIDA 

 
4 

 
 80  80  67  67 

FUNDAMENTOS DA 
MATEMÁTICA 

ELEMENTOS DE 
MATEMÁTICA 

 
4 

 
 80  80  67  67 

INTRODUÇÃO À 
ESTATÍSTICA  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

ARGUMENTAÇÃO 
TEXTUAL  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

TEORIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

ÉTICA E CIDADANIA  2   40  40  33  33 

TOTAL DA ETAPA 
  

20   400  400  334  334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ª 
ETAPA 

ESTRUTURA DAS 
DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

CONTABILIDADE 
GERAL 

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

ECONOMIA E 
REGULAÇÃO   

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

MATEMÁTICA 
FINANCEIRA  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

DIREITO APLICADO 
AOS NEGÓCIOS  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

MÉTODOS 
QUANTITATIVOS 
APLICADOS AOS 

INTRODUÇÃO Á 
ESTATÍSTICA                                          
.                                   

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

 
8EAD – Ensino a distância; T – Aulas Teóricas; P – Aulas Práticas 
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Etapa 

 

 

Componente 
Curricular 

Pré-requisito 

 

Crédito 

Semanal 

Carga Horária (semestral)8 

Hora - aula Hora-relógio 

T P EaD T P Total EaD T P Total 

NEGÓCIOS 

TECNOLOGIA E 
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

 
 
 

 
2   40 40   33 33 

PRINCÍPIOS DE 
EMPREENDEDORIS-
MO  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

INTRODUÇÃO À 
COSMOVISÃO 
REFORMADA  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

TOTAL DA ETAPA 
  

18 2  360 40 400  301 33 334 

 

 

 

 

4ª 
ETAPA 

CONTABILIDADE 
SOCIETÁRIA 

ESTRUTURA DAS 
DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

PRÁTICA 
TRABALHISTA E 
SEGURIDADE 
SOCIAL  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

CONTABILIDADE E 
ANÁLISE DE CUSTOS  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

ANÁLISE DAS 
DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

CÁLCULOS 
FINANCEIROS 
APLICADOS 

MATEMÁTICA 
FINANCEIRA 

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

CONJUNTURA 
MACROECONÔMICA  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

TOTAL DA ETAPA 20   400  400  334  334 

 

 

 

 

5ª 
ETAPA 

CONTABILIDADE 
INTERMEDIÁRIA 

CONTABILIDADE 
SOCIETÁRIA 

4   80  80  67  67 

TÓPICOS ESPECIAIS 
DE CONTABILIDADE 

CONTABILIDADE E 
ANÁLISE DE 
CUSTOS 

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE 
CUSTOS  

2   40  40  33  33 

CONTABILIDADE DE  
TRIBUTOS 
INDIRETOS  

4   80  80  67  67 

PERÍCIA CONTÁBIL  4   80  80  67  67 

PRÁTICA 
PROCESSUAL FISCAL 
E TRIBUTÁRIA  

4   80  80  67  67 
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Etapa 

 

 

Componente 
Curricular 

Pré-requisito 

 

Crédito 

Semanal 

Carga Horária (semestral)8 

Hora - aula Hora-relógio 

T P EaD T P Total EaD T P Total 

TOTAL DA ETAPA 20   400  400  334  334 

 

 

 

6ª 
ETAPA 

CONTABILIDADE 
AVANÇADA 

CONTABILIDADE 
INTERMEDIÁRIA 

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

PRÁTICAS 
CONTÁBEIS EM 
LABORATÓRIO 

 
 
 

 
2   40 40   33 33 

CONTABILIDADE 
GERENCIAL  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE 
FINANCEIRA 

CÁLCULOS 
FINANCEIROS 
APLICADOS 

4   80  80  67  67 

MERCADO 
FINANCEIRO E DE 
CAPITAIS 

  
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

CONTABILIDADE DE 
TRIBUTOS DIRETOS  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

TOTAL DA ETAPA 18 2  360 40 400  301 33 334 

 

 

 

7ª 
ETAPA 

CONTABILIDADE 
PÚBLICA  

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

CONTABILIDADE 
DIGITAL 

 
 
 

 
2   40 40   33 33 

GESTÃO 
FINANCEIRA 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE 
FINANCEIRA 

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

AUDITORIA BÁSICA  4   80  80  67  67 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

TOTAL DA ETAPA 16 2  320 40 360  268 33 301 

8ª 
ETAPA 

CONTAB. INST. 
FIN./ATUARIAL/3º. 
SETOR/AMBIENTAL  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

TÓPICOS 
AVANÇADOS EM 
CONTABILIDADE  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

CONTROLADORIA  2   40  40  33  33 

ORÇAMENTO 
EMPRESARIAL  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 



64 
 

Etapa 

 

 

Componente 
Curricular 

Pré-requisito 

 

Crédito 

Semanal 

Carga Horária (semestral)8 

Hora - aula Hora-relógio 

T P EaD T P Total EaD T P Total 

MÉTODOS DE 
AVALIAÇÃO DE 
EMPRESAS 
(VALUATION)  

 
2 

   
40 

  
40 

  
33 

  
33 

AUDITORIA 
AVANÇADA 

AUDITORIA 
BÁSICA 

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO 

METODOLOGIA 
DO TRABALHO 
CIENTÍFICO 

 
4 

   
80 

  
80 

  
67 

  
67 

TOTAL DA ETAPA 18   360  360  301  301 

TOTAL GERAL (SEM LIBRAS) 146 8 0 2.920 160 3.080 0 2.441 132 2.573 

 

 

 

7.1.3 Quadro Resumo da carga horária mínima total do curso 

 
Quadro 10. Resumo da carga horária mínima total do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Rio. 
 

TOTAL DAS ETAPAS HORAS 

  

Carga horária mínima de disciplinas obrigatórias 2.573 

Carga horária mínima em horas de atividades complementares 300 

Carga horária mínima em horas de Estágio Supervisionado 200 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA TOTAL DO CURSO * 3.073 

 
*Este Projeto Pedagógico apresenta carga horária de 3.073 horas relógio, em atendimento aos requisitos de carga 
horária mínima de 3000 horas, conforme a Resolução CNE/CES 2/2007, que estabelece a carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

A disciplina de Libras, considerada como optativa de livre escolha, no curso de Ciências 
Contábeis, se cursada, poderá ser encaixada em qualquer etapa, e sua carga horária de 67 horas 
será acrescida à carga do curso. 
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7.1.4 Quadro com as disciplinas distribuídas nos Núcleos de Conteúdos, conforme DCN 

 
Quadro 11. Conteúdo e atividades curriculares e os respectivos núcleos de conteúdo do Curso de 
Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. 
 
 

NÚCLEO DE CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (EM HORAS) 

EIXO TEMÁTICO:           1 – FORMAÇÃO GERAL 
 

 

PORTUGUÊS  

Interpretação e análise de Textos Acadêmicos 33 

Argumentação textual 33 

EXATAS  

Elementos de Matemática 67 

Fundamentos da Matemática 67 

Matemática Financeira 67 

Cálculos Financeiros Aplicados 33 

Introdução à Estatística 67 

Métodos Quantitativos em Processos Decisórios 33 

ADMINISTRAÇÃO  

Teorias da Administração 67 

Princípios de Empreendedorismo 33 

 
DIREITO 

 

Noções de Direito 33 

Direito Aplicado aos Negócios 33 

Prática Trabalhista e Seguridade Social 67 

Prática Processual Fiscal e Tributária 67 

ECONOMIA  

Economia e Regulação 33 

Conjuntura Macroeconômica 33 

HUMANAS  

Ética e Cidadania 33 

Introdução à Cosmovisão Reformada 33 

Inrodução às Ciências Sociais 33 

METODOLOGIA  

Ciência, Tecnologia e Sociedade 33 

Metodologia do Trabalho Científico 33 

TOTAL 933 
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NÚCLEO DE CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (EM HORAS) 

  

EIXO TEMÁTICO:           2 – CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 
 

 

CONTABILIDADE  

Fundamentos da Contabilidade 67 

Contabilidade Geral 67 

Estrutura das Demonstrações Contábeis 67 

Contabilidade Societária 67 

Tópicos Especiais de Contabilidade 33 

Contabilidade Intermediária 67 

Contabilidade Avançada 67 

Contabilidade Pública 67 

Contabil. Instit. Financ./ Atuarial/ 3º Setor/Ambiental 33 

Tópicos Avançados em Contabilidade 33 

TRIBUTOS  

Contabilidade de Tributos Indiretos 67 

Contabilidade de Tributos Diretos 67 

Planejamento Tributário 33 

AUDITORIA E PERÍCIA  

Auditoria Básica 67 

Auditoria Avançada 67 

Perícia Contábil 67 
  

EIXO TEMÁTICO:      3 – CONTABILIDADE DE CUSTOS, GERENCIAL 
                                           E CONTOLADORIA 
 

 

Contabilidade e Análise de Custos 67 

Gestão estratégica de Custos 33 

Contabilidade Gerencial 67 

Controladoria 33 

Orçamento Empresarial 33 

  

EIXO TEMÁTICO:           4 – FINANÇAS CORPORATIVAS 
 

 

Análise das Demonstrações Contábeis 67 

Análise de Viabilidade Financeira 67 

Gestão Financeira 67 

Mercado Financeiro e de Capitais 33 

Métodos de Avaliação de Empresas (Valuation) 33 

TOTAL 
 

1.440 
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NÚCLEO DE CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA (EM HORAS) 

Informática Aplicada 33 

Tecnologia e Sistemas de Informação 33 

Práticas Contábeis em Laboratório 33 

Contabilidade Digital 33 

Trabalho de Conclusão de Curso 67 

Atividades Complementares 300 

Estágio Supervisionado  200 

T  O  T  A  L 
 

700  

 

7.2 Atividades complementares 

As Atividades Complementares integram o currículo pleno e são delineadas em 
Regulamento próprio, com o devido registro. 

A FPM RIO, no que tange às Atividades Complementares, busca naturalmente cumprir as 
Diretrizes Curriculares estabelecidas para os cursos de graduação, ou seja, aquelas que foram 
aprovadas pelo Ministro da Educação e editadas mediante resolução da Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Considera-se que as Atividades Complementares se caracterizam pelo aproveitamento de 
conhecimentos adquiridos pelo estudante através de estudos e práticas independentes 
presenciais e/ou a distância, tais como, monitorias, estágios, programas de iniciação científica ou 
de extensão, voluntariado, estudos complementares, cursos realizados em outras áreas afins, 
participação em eventos acadêmicos, científicos ou culturais, viagens, programas de estudos e 
demais atividades pertinentes à formação integral do estudante, sendo componente curricular 
obrigatório. 

São atividades que devem possibilitar o progressivo amadurecimento do futuro bacharel, 
por meio de avaliação de habilidades, conhecimentos e competências, adquiridas dentro ou fora 
do ambiente escolar. Por isso, seguindo os fundamentos estabelecidos pela FPM RIO, o Curso de 
Ciências Contábeis, sempre atento ao perfil do egresso, descreve as atividades que tenham 
vinculação direta com o campo de conhecimento e área de atuação do curso, sem, no entanto, 
desconsiderar as atividades que ampliem a cultura geral, o espírito crítico e a consciência solidária 
e cidadã do estudante. 

No Curso de Ciências Contábeis, as Atividades Complementares são fracionadas em ações 
que possuem vinculação direta com o próprio curso e com outras ciências sociais. Cuida-se de 
requisito indispensável para a conclusão do curso de graduação, sendo que o discente precisa 
realizar duzentas horas de atividades complementares, divididas necessariamente ao longo das 
etapas do curso e em diversificação de atividades, conforme prevê o Regulamento específico de 
Atividades Complementares. 

O Curso de Ciências Contábeis prevê o cumprimento de 300 (Trezentas) horas de 
atividades complementares, divididas em três modalidades, de acordo com a sua natureza:  
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I. Atividades de Extensão: 150 horas, divididas em cursos externos e internos que 
possuam vínculo com a formação do profissional Contábil; curso de inglês técnico; 
cine debate; participação em congressos, seminários, simpósios e workshops 
voltados para o ensino na área Contábil; participação como ouvinte nas 
apresentações de monografia; visitas técnicas a empresas e órgãos ligados à área 
Contábil; 

II. Atividades de Ensino: 100 horas, divididas em participações em pesquisas 
desenvolvidas pelo curso isoladamente ou de forma transdisciplinar com outros 
cursos da Faculdade; participação em congressos, seminários, simpósios e 
workshops voltados para o ensino na área de pesquisa; 
 

III. Atividades de Pesquisa: 50 horas, divididas em participações nos projetos de 
extensão desenvolvidos pela instituição, dentre os quais o projeto Mackenzie 
Voluntário, atendimentos específicos para a comunidade do entorno; visitas 
guiadas a museus e exposições, participação em projetos integrados na empresa 
júnior; participação em congressos, seminários, simpósios e workshops voltados 
para o ensino na área  de extensão; atividades integradoras voltadas para as 
acessibilidades arquitetônica, atitudinal, metodológica e instrumental. 

 

 

Todas as presenças e atividades necessárias para cumprimento das ações acima descritas 
devem ser necessariamente comprovadas junto à Coordenadoria de Atividades Complementares, 
cabendo a esta, por meio do seu regimento e atos internos, estabelecer a forma adequada para o 
aceite dessa comprovação, seja por via eletrônica ou documental, segundo as especificidades das 
atividades realizadas, tudo para efeito de lançamento nos cadastros individuais dos discentes. 

As Atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-
aprendizagem destinando-se a:  

I. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da 
sala de aula, em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, viabilizando sua 
integração complementar à formação profissional e social; 
  

II. Encorajar a busca de novos conhecimentos, habilidades e competências adquiridas 
fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às experiências 
profissionalizantes, julgadas relevantes para a área de formação considerada; 

  
III. Estimular práticas de estudo independentes, visando à progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno; 
  

IV. Propiciar a inter e a transdisciplinalidade no currículo, dentro e entre os semestres; 
 

V. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando tanto a pesquisa 
individual e coletiva quanto a participação em atividades de extensão; 

  
VI. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais 

no contexto regional em que se insere a instituição. 
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A FPM RIO apresenta estímulo aos alunos para a realização de atividades acadêmicas e 
eventos complementares na medida em que:  

I. Oferece eventos internos gratuitos (tais como congressos, cursos, aulas magnas, 
workshops, mesas-redondas, filmes comentados, entre outros); 

  
II. Fornece informações atualizadas no site dos eventos internos e externos; 

  
III. Estimula todos os alunos na participação de eventos de outros cursos; 

 
IV. Para os eventos externos sediados no auditório da Mackenzie são salvaguardadas 

cotas de gratuidade para alunos e docentes; 
  

V. Oferece certificados de participação dos eventos; 
  

VI. Oferece bolsas de Iniciação Científica, e de Monitoria. 
  

O regulamento das Atividades Complementares, bem como os valores correspondentes em 
horas para cada modalidade cursada estão disponíveis online, a fim de possibilitar que os alunos, 
de todas as etapas, possam conhecer e ter o controle de todas as possíveis atividades disciplinares 
que possam ser desenvolvidas.  

Metodologia:  

As práticas complementares apresentam-se sob múltiplos formatos, conforme acima 
mencionado, tendo em vista essencialmente:  

I. Complementar o currículo pedagógico vigente; 
  

II. Ampliar os horizontes do conhecimento, aliando a teoria à prática; 
  

III. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais; 
  

IV. Favorecer a tomada de iniciativa dos alunos; 
  

V. Propiciar a inter e transdisciplinalidade no currículo; 
  

VI. Favorecer o desenvolvimento do espírito de cidadania dos alunos; 
  

VII. Potencializar o currículo profissional do aluno. 
  

O não cumprimento das atividades complementares implica em impedimento para colação 
de grau.  

Os procedimentos inerentes às atividades complementares estão detalhados no 
Regulamento de Atividades Complementares e nas Normas específicas do Curso. 
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7.3 Estágio supervisionado e práticas de ensino  

O contador pode atuar profissionalmente em diversas áreas, em qualquer tipo de empresa. 
O curso de Ciências Contábeis oferece várias disciplinas com abordagens práticas, mas é essencial 
que o aluno vivencie o ambiente corporativo, se possível em diferentes áreas, para que possa 
direcionar seu futuro profissional. As Diretrizes Curriculares do Curso definem as atividades de 
Estágio Curricular Supervisionado como “um componente curricular direcionado à consolidação 
dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando”.  

No curso de Ciências Contábeis o estágio obrigatório recebe a denominação de Estágio 
Supervisionado Curricular Profissionalizante e possui regulamento próprio, aderente ao 
Regulamento de Estágios da Faculdade e aprovado pelas instâncias superiores da FPM RIO, onde 
estão definidos os procedimentos que devem ser seguidos para integralização deste componente 
curricular. 

No curso de Ciências Contábeis o estágio é um componente curricular, onde todas as 
atividades de estágio são realizadas em empresas externas, no Núcleo de Práticas Contábeis, e/ou 
através da Empresa Júnior. 

A Coordenadoria de Estágios da Faculdade possui diversas parcerias com empresas em 
diferentes áreas, que procuram sistematicamente pelos alunos do curso.  

Para contratar um estagiário do curso a empresa precisa apresentar o “Plano de Atividades 
do Estagiário”, demonstrando adequação ao currículo do aluno, além da descrição das atividades 
que serão executadas e como será a integração do aluno no ambiente corporativo. O Termo de 
Compromisso de Estágio ou Termo Aditivo (em caso de renovações de contrato) somente é 
aprovado mediante análise e aprovação do Plano de Estágio realizado pela Supervisão de Estágio 
do Curso. 

Para integralizar este componente curricular o aluno precisa cumprir 200 horas de estágio 
que deverão ser demonstradas em um relatório, que é elaborado com supervisão dos Professores. 
O relatório inclui um formulário para avaliação do estágio, de modo a gerar um banco de dados 
que possibilite ações junto às empresas cujos programas de estágio não estão conseguindo 
atender às expectativas do curso. 

A critério da Faculdade, as horas de estágio supervisionado poderão ser aproveitadas pelo 
efetivo exercício profissional, na área contábil, como sócio–proprietário, profissional autônomo ou 
empregado de uma empresa, sendo obrigatório o acompanhamento dessa atividade por professor 
orientador a quem cumpre, ainda, avaliar os relatórios da concedente. As demais horas deverão 
ser cumpridas de acordo com os critérios previstos pelo regulamento de estágio. 

Para proporcionar aos discentes, atividades de estágio, internamente, o curso de Ciências 
Contábeis da FPM RIO oferece através do Núcleo de Práticas Contábeis – NPC, a Prática Contábil, 
no âmbito do Curso de Graduação em Ciências Contábeis se dá a partir dos seguintes elementos: 
Atividade de Estágio Obrigatório, a partir da quinta etapa, que conta com regulamento específico; 
Atividades da Empresa Junior, que conta com regulamento específico; Atividades de Planejamento 
de eventos da FPM RIO; Atividades Complementares específicas, como visitas orientadas à 
empresas e orientação na elaboração de Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas, entre 
outras.  
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7.4 Atividades de integração e síntese de conhecimentos 

7.4.1 Trabalho de Conclusão de Curso  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) preceitua que “a educação superior tem por finalidade 
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. 
Fiel a suas tradições e procurando ir além das diretrizes emanadas do Ministério da Educação, o 
Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO tem dedicado esforço especial para que seus alunos 
desenvolvam raciocínio crítico e pensamento reflexivo ao longo do ciclo de graduação. 

Fazem parte desse esforço investimentos voltados a seu corpo docente, procurando-se 
sem reservas cultivar o espírito da pesquisa. O foco central do trabalho está na consideração do 
desenvolvimento humano no árduo desafio de formar profissionais atentos e conectados à 
realidade do meio em que vivem. 

Com essa visão e orientação, o curso atende um outro preceito da LDB, não poupando 
esforços para “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica”, buscando desenvolver 
a ciência e a tecnologia e criando e difundindo cultura, formas pelas quais objetiva “desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive”, conforme recomenda essa LDB. 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), do curso de Ciências Contábeis, desenvolvido ao 
longo do curso, é o marco culminante da graduação e consolida todos os esforços e recursos 
alocados aos alunos para que tenham os pré-requisitos para encerrarem o ciclo de graduação de 
maneira a criar valor para o aluno, justificando-se todos os investimentos aplicados na capacitação 
do corpo de professores-pesquisadores, em equipamentos, em biblioteca e em instalações. O 
trabalho é feito com a orientação de um professor, devendo o aluno cursar a disciplina de 
metodologia da pesquisa na sexta etapa. Nas etapas seguintes o aluno deverá desenvolver a 
monografia que será submetida a avaliação por uma banca examinadora composta por 
professores do curso. Ao final das avaliações a banca delibera sobre a nota final, com base na 
apresentação e no conteúdo do trabalho. 

Nesse contexto de formação superior pode ser acrescentado que o TCC também visa 
alcançar os seguintes objetivos:  

a) Desenvolver no aluno a capacidade de realizar uma investigação planejada, manifesta 
em uma pesquisa acadêmica de caráter interdisciplinar a respeito de temas pertinentes 
aos conteúdos do currículo pleno; 
 

b) Iniciar o aluno na prática de desenvolvimento da pesquisa científica, preparando-o para 
o ingresso em cursos de pós-graduação que venham a permitir o aprofundamento dos 
tópicos apresentados no curso de graduação; 

 
c) Propiciar a demonstração do grau de habilidades adquiridas quanto à seleção dos 

problemas e sua análise, crítica e proposição; 
  

d) Desenvolver e exercitar o comportamento metodológico científico com o necessário 
aprofundamento temático, o estímulo à consulta bibliográfica especializada e à 
produção científica; 

 
e) Desenvolver no aluno sua capacidade de interpretação crítica e aprimoramento da 

comunicação por meio de expressões gráfica, escrita e verbal; 
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f) Concluir o processo de formação e capacitação profissional do graduando, a fim de 
incentivá-lo a novas descobertas científicas para a solução dos mais variados 
problemas, promovendo de tal forma o progresso da ciência na sua área de 
especialização profissional. 

 

7.4.2 Mecanismos e Programas de Iniciação Científica e Tecnológica 

O Programa Institucional de Iniciação Científica se destina a complementar o ensino de 
graduação, oferecendo aos estudantes a oportunidade de desvendar como se processa a geração 
do saber e como o conhecimento científico é adquirido. Esses objetivos são alcançados pela 
participação do aluno nas atividades práticas e teóricas, no ambiente de pesquisa, sob a 
orientação de um professor-pesquisador.  

Para promover a sinergia entre ensino, pesquisa e extensão, a matriz curricular foi dividida 
em três grupos distintos, no intuito de fomentar, por meio das aulas teóricas, a participação do 
corpo discente nas linhas de pesquisa e extensão. Sendo assim, a relação entre os conteúdos 
teóricos e as linhas de pesquisa foi implementada conforme se ver a seguir: 

Torna-se importante ressaltar que a participação dos alunos nas referidas linhas será motivada 
pelos professores de diferentes matérias. 

LINHAS DE PESQUISA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

I. Contabilidade, Regulação e Gerenciamento de Informações   

II. Controle, Finanças e Gestão     

III. Auditoria e Perícia Contábil       

CÓDIGO 
  

COMPONENTE CURRICULAR 
  

LINHAS DE PESQUISA 

I II III 

     ENEX61007 FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE I     

ENEC60845 NOÇÕES DE DIREITO   II   

ENEC61016 INFORMÁTICA APLICADA I     

ENEC60826 ELEMENTOS DE MATEMÁTICA   II   

ENUN60827 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS ACADÊMICOS       

ENUN61098 INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS       

ENUN60830 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE       

ENEX61001 CONTABILIDADE GERAL I     

ENEC60838 FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA   II   

ENEC60839 INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA     III 

ENEX60992 ARGUMENTAÇÃO TEXTUAL       

ENEX60842 TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO   II   

ENUN60840 ÉTICA E CIDADANIA  *       

ENEX61005 ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS I     

ENEC61103 ECONOMIA E REGULAÇÃO       

ENEC60843 MATEMÁTICA FINANCEIRA     III 

ENEC60856 DIREITO APLICADO AOS NEGÓCIOS I     

ENEC61004 MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PROCESSOS DECISÓRIOS     III 
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ENEX61013 TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I     

ENUN60831 PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO   II   

ENUN60829 INTRODUÇÃO À COSMOVISÃO REFORMADA       

ENEX61003 CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I     

ENEC60017 PRÁTICA TRABALHISTA E SEGURIDADE SOCIAL   II   

ENEX61022 CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS   II   

ENEX60028 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS     II   

ENEX60995 CÁLCULOS FINANCEIROS APLICADOS     III 

ENEC61104 CONJUNTURA MACROECONÔMICA       

ENEX61002 CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I     

ENEX61014 TÓPICOS ESPECIAIS DE CONTABILIDADE I     

ENEX61008 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS   II   

ENEX60999 CONTABILIDADE DE TRIBUTOS INDIRETOS I     

ENEC60047 PERÍCIA CONTÁBIL     III 

ENEC60025 PRÁTICA PROCESSUAL FISCAL E TRIBUTÁRIA   II   

ENEX60997 CONTABILIDADE AVANÇADA I     

ENEX61012 PRÁTICAS CONTÁBEIS EM LABORATÓRIO I     

ENEX60042 CONTABILIDADE GERENCIAL   II   

ENEC60855 ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA   II   

ENEC60043 MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS   II   

ENEX60998 CONTABILIDADE DE TRIBUTOS DIRETOS I     

ENEX60041 CONTABILIDADE PÚBLICA I     

ENEX61000 CONTABILIDADE DIGITAL I     

ENEC60860 GESTÃO FINANCEIRA   II   

ENEX61011 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO I     

ENEX60994 AUDITORIA BÁSICA     III 

ENEC60990 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO       

ENEX60996 CONTABIL. INSTIT. FINANC./ ATUARIAL/ 
3ºSETOR/AMBIENTAL 

I     

ENEX60049 TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE I     

ENEX61015 CONTROLADORIA   II   

ENEX61010 ORÇAMENTO EMPRESARIAL   II   

ENEX61009 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS (VALUATION)   II   

ENEX60993  AUDITORIA AVANÇADA     III 

ORTC60044 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO       

 

O Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO participa de um projeto interdisciplinar 
intitulado “Regulação e Cidadania: O Estabelecimento de novos Debates da Cidadania Urbana”, 
que estuda e analisa a dignidade humana para a pessoa com transtorno do espectro autista, para 
uma plena acessibilidade atitudinal e cidadania. 
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7.4.3 Projetos de Extensão 

A Coordenadoria de Pesquisa e Extensão é um órgão de apoio da direção acadêmica, que 
responde por todas as atividades de extensão da FPM RIO e que trabalha de forma articulada com 
esta Coordenadoria. A Coordenadoria de Pesquisa e Extensão desenvolve inúmeras atividades de 
extensão, inclusive assistencialistas, devido ao caráter filantrópico da Faculdade. Os professores e 
alunos do curso de Ciências Contábeis participam de forma ativa destas atividades que fazem 
parte de programas e projetos abrangentes, alguns envolvendo a Faculdade como um todo e a 
comunidade externa.   

A FPM RIO conta com uma Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, que orienta a 
elaboração de projetos e eventos de Extensão, criando oportunidades de interação entre 
docentes, discentes e a comunidade em geral. As atividades de Extensão envolvem desde 
palestras, cursos e conferências, destinados à comunidade interna e externa, prestação de 
serviços, campanhas, entre outros. 

 

7.5 Estratégias para integralização de disciplinas eletivas e cursadas na própria 
Faculdade. 

Com o objetivo de complementar a sua formação acadêmica, além das disciplinas 
obrigatórias oferecidas na matriz curricular, o aluno é estimulado a cursar disciplinas optativas, de 
acordo com as ofertadas no quadro 3, em qualquer etapa do curso.  

A matrícula na disciplina eletiva é deferida quando existe vaga na turma pretendida, sendo 
sua carga horária incluída na composição do limite máximo de carga horária permitida ao curso.  

 

7.6 Articulação da auto avaliação do curso com a auto avaliação institucional 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realiza periodicamente avaliações sobre o 
desempenho dos professores e avaliações sobre a percepção do alunado sobre o curso, sobre a 
infraestrutura de suporte às atividades acadêmicas e sobre a direção da unidade e coordenação 
do curso. São realizadas também avaliações sobre o perfil dos calouros e percepções dos 
formandos sobre o curso e sua validade para a atuação profissional. 

Os resultados destas avaliações são trabalhados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
do curso e, se necessário, complementadas por avaliações localizadas com alunos e/ou 
professores ou ainda, com egressos. As conclusões obtidas a partir dos processos de avaliação 
podem geram propostas de mudanças na composição curricular do curso, nas estratégias de 
ensino, nos processos de avaliação do alunado, nos processos acadêmicos e na infraestrutura do 
curso. 

As propostas de mudanças geradas pelo NDE são discutidas pelo Colegiado do Curso e, se 
for necessário, submetidas a níveis superiores de aprovação. A implantação de um grupo de 
sugestões de mudanças ou ajustes pode envolver reuniões de trabalho e comunicação com 
professores e alunos, além de um trabalho de reavaliação para identificação dos resultados 
obtidos. 

Sobre as avaliações externas, o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis integra a 
Comissão Especial de Estudo e Implementação do ENADE, comissão que tem como objetivos: 
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a) analisar a relação existente entre o conteúdo programático de todas as disciplinas do 
Curso de Ciências Contábeis e o conteúdo das provas que compõem o referido Exame, no intuito 
de verificar sua adequação, aderência e pertinência; 

 
 b) analisar e relatar a capacitação do corpo docente segundo os critérios aplicados pelo 

Ministério da Educação no SINAES e no ENADE; 
 
 c) propor ao NDE e ao Colegiado de Curso medidas adequadas à melhoria da participação 

e do desempenho do Curso no referido Exame e no SINAES; 
 
 d) propor ao NDE e ao Colegiado de Curso política de valorização da participação da 

comunidade acadêmica do Curso de Ciências Contábeis no ENADE/2015; 
 
e) propor ao NDE e ao Colegiado de Curso e supervisionar a implementação destas e outras 

ações que visem à consecução dos objetivos de seu trabalho; 
 
f) propor plano de ação contendo cronograma de trabalho contemplando a próxima 

participação do Curso no ENADE, em 2015. 
 
De se destacar, igualmente, que a FPM RIO possui uma Coordenadoria de Avaliação 

Institucional e Processos Acadêmicos que, juntamente com a CPA, realiza a Avaliação e 
Acompanhamento Institucional da IES, dedicando-se à análise contínua do PDI, e ao oferecimento 
de subsídios para a sua revisão e atualização. Dentro do escopo de seus objetivos inserem-se as 
propostas de ações, considerando os resultados da autoavaliação como instrumento de gestão, 
incluindo o Curso de Contábeis, ações estas desenvolvidas como parte integrante do Programa de 
avaliação Acadêmica-Institucional. 

 
O processo de autoavaliação deve fornecer uma visão global da instituição sob uma dupla 

perspectiva, como preceitua o documento Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições: 
 

1. O objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e 
finalidades da instituição, centrado em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, segundo os 
diferentes perfis e missões institucionais. Está compreendida, na avaliação da instituição, a gestão, 
a responsabilidade e compromissos sociais e a formação acadêmica e profissional com vistas a 
repensar sua missão para o futuro; 
 
2. Os sujeitos da avaliação são os membros das comunidades que vivenciam o cotidiano da IES e 
participam de seus fazeres cotidianos assim como membros da comunidade externa, 
especialmente, convidados ou designados para participarem dos processos avaliativos. 
 

O processo avaliativo, em sua busca de constituir-se como real instrumento de busca 
constante da qualidade e excelência deve colher dados e analisá-los para a orientação na tomada 
de decisões objetivando a melhoria da qualidade de cursos e das atividades desenvolvidas nos 
projetos de ensino, pesquisa e extensão e realizar um diagnóstico permanente de cada curso, 
objetivando a identificação de seus problemas e de possíveis mudanças e inovações exigidas pelo 
mercado de trabalho. 

 
Como objetivos específicos, deve sensibilizar constantemente os diferentes segmentos: 

professores, funcionários e alunos, para a importância da avaliação como instrumento de melhoria 
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da qualidade; fazer um diagnóstico permanente das atividades curriculares e extracurriculares a 
fim de verificar de que maneira elas atendem as necessidades específicas de cada curso e do 
mercado de trabalho; propor mudanças no projeto pedagógico, ouvindo os alunos, professores e 
funcionários, estimulando a sua participação no processo. 

 
A elaboração do Programa de Avaliação Institucional compreende a definição de objetivos, 

estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. O calendário contempla os 
prazos para execução das ações principais e datas de eventos (reuniões, seminários etc.), 
observando igualmente os prazos estabelecidos pela Portaria n.º 2051/04, que regulamenta o 
SINAES. 

 
O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta as 

características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas 
anteriores. 

 
A sensibilização, conscientização, envolvimento e motivação constituem um processo 

contínuo, estando presente em todas as fases da avaliação, pois são fatores relevantes para o 
alcance dos objetivos propostos. Esta etapa é contínua, ao longo de todo o processo, pois do 
sucesso dessa iniciativa depende a credibilidade da avaliação.  

 
O diagnóstico tem por finalidade o encaminhamento adequado da avaliação institucional, 

possibilitando a definição das unidades a serem avaliadas, do agente avaliador, do validador das 
avaliações e dos indicadores e instrumentos a serem utilizados, assim como, das consequências da 
avaliação. Esta etapa é relevante, pois descreve a situação atual de cada curso a partir de 
cadastros e opiniões da comunidade. 

 
  É importante destacar que estes dados são dinâmicos e o processo é repetido 
periodicamente para o acompanhamento da realidade dos fatos. Esta fase envolve a análise da 
situação atual do Curso de Contábeis, a partir de: Resultados das avaliações externas realizadas 
pelo Ministério da Educação – Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes-
ENADE e o Conceito Preliminar de Curso-CPC; dados da Secretaria Geral; levantamento da 
qualificação e produção do Corpo Docente, assim como, de suas condições de trabalho; análise da 
infraestrutura da; Análise de questionário respondido por egressos sobre a eficiência dos cursos 
no mercado de trabalho; Análise de dados a serem coletados pela CPA. 
 

Baseadas no Relatório Final, são estabelecidas metas a serem cumpridas a curto, médio e 
longo prazo. A CPA faz permanentemente reavaliações que permitem medir e redirecionar o 
cumprimento das metas estabelecidas. O objetivo final da avaliação de resultados é a melhoria do 
ensino e da aprendizagem. Para a implantação e o desenvolvimento dos projetos são consideradas 
as dimensões interna e externa da avaliação compreendendo os aspectos quantitativos e 
qualitativos da realidade a ser examinada. 

 
A devolutiva dos resultados como continuidade do processo de avaliação interna, oportuna 

a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nos momentos avaliativos. A 
divulgação deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos 
resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna. 
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8 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

8.1 Coordenação do curso 

O Coordenador do Curso de Ciências Contábeis deve possuir experiência profissional, no 
magistério superior, na educação profissional e na gestão acadêmica.  

Deve apresentar experiência acadêmica em disciplinas ministradas no Curso de Ciências 
Contábeis, além de titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu 
credenciadas pela Capes.  

Quanto ao regime de trabalho, deve ser de período integral ou parcial, com número de 
horas semanais destinadas à coordenação suficiente para atender plenamente às necessidades de 
acompanhamento do Curso. Tal carga horária deve, ainda, cumprir as exigências dos instrumentos 
avaliativos do MEC e as normativas institucionais. 

Ao Coordenador do curso de Graduação, conforme Regimento Geral, compete: 

I - supervisionar e orientar os trabalhos da Coordenação, buscando a excelência do seu Curso; 

II - organizar o trabalho docente e discente; 

III - promover o desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso de Graduação no âmbito de 
sua área de atuação; 

IV - atribuir encargos de ensino aos docentes de seu Curso, segundo suas capacidades e 
especializações; 

V - organizar, supervisionar e responder pela aplicação e avaliação de exercícios domiciliares ao 
discente em regime especial de frequência, previsto em lei; 

VI - sugerir providências para o constante aperfeiçoamento de seus docentes; 

VII - supervisionar e orientar a elaboração dos planos de ensino das disciplinas nas respectivas 
áreas de atividade, atendidas suas Diretrizes Curriculares; 

VIII - convocar e dirigir as reuniões do Colegiado de Curso, do Núcleo Docente Estruturante e 
dos docentes de seu Curso de Graduação; 

IX - zelar pelo cumprimento da regulamentação pertinente aos regimes de trabalho do Corpo 
Docente; 

X - oferecer pareceres que lhe sejam solicitados pelos órgãos superiores; 

XI - supervisionar as atividades de monitoria; 

XII - encaminhar à Direção Acadêmica, pela Coordenadoria de Apoio e Desenvolvimento 
Acadêmico, em datas previamente estabelecidas, a programação da oferta de disciplinas e demais 
componentes curriculares para o próximo período letivo; 

XIII - analisar e decidir sobre solicitações dos discentes, no âmbito administrativo-pedagógico, 
dando ciência ao Coordenador de Apoio e Desenvolvimento Acadêmico; 

XIV - desempenhar outras atribuições inerentes à função de Coordenador de Curso. 

Em suas atuações o Coordenador do Curso realiza inspeções nas salas de aula, reuniões 
com os representantes de turma, organização de eventos, palestras, visitas guiadas, reunião com 
os docentes e discentes do curso e participação nas reuniões do colégio de Coordenadores e 
Conselho Acadêmico, instância máxima deliberativa da instituição, onde detém assento nato. 
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A Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, exercida por um Coordenador, é órgão 
responsável por sua organização didático-científica, abrangendo e supervisionando as atividades 
dos professores que ministram aulas no Curso de Contábeis. 

 
O Coordenador de Curso é nomeado pelo Diretor Acadêmico, por prazo indeterminado, 

dentre professores integrantes da carreira docente e que ministram aulas no referido Curso, 
portadores no mínimo, do título de Mestre. 

 
Por meio de reuniões regulares com os representantes de turma são analisados aspectos 

gerais relacionados com a gestão acadêmica, definição de temas que serão abordados em 
palestras, oficinas e melhorias estruturais no âmbito do curso. 

Esses elementos novamente nos reportam a obtenção dos melhores resultados possíveis 
nos parâmetros de acompanhamento da atuação do coordenador.  

 

8.2 Colegiado de curso 

O Colegiado de Curso no âmbito do Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO é órgão 
administrativo normativo, deliberativo e de supervisão da organização acadêmica, exercendo as 
atribuições previstas em regulamento próprio, subordinando-se à Coordenação Acadêmica de 
Curso de Graduação. 

 
O Colegiado de Curso de Ciências Contábeis é constituído dos seguintes membros:  
 

I - Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, como seu presidente; 
 
II - Cinco representantes do corpo docente vinculados ao Corpo Docente do Curso de Curso de 
Ciências Contábeis, atuando por representação das áreas temáticas, a saber: Disciplinas básicas ou 
equivalentes; disciplinas profissionalizantes ou eixos temáticos e Disciplinas específicas ou linhas 
de formação. 
 
III. Um discente matriculado no Curso de Curso de Ciências Contábeis, indicado pelo órgão de 
representação acadêmica, com mandato de um ano, com direito à recondução. 
 

Dos representantes docentes, três são nomeados pelo Diretor Acadêmico dentre os 
docentes do Curso de Ciências Contábeis com regime de tempo integral e parcial (RTIs e RTPs) 
indicados pelo Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e dois são indicados por seus pares, 
todos com mandato de um ano, podendo haver recondução.  
 

São atribuições do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis: 
  

I - Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso; 
 
II - Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 
 
III - Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe forem 
apresentados; 
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IV - Pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de estudos, assim 
como sobre aceleração e recuperação de estudos; 
 
V - Opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 
VI - Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso de Ciências Contábeis, elaborado 
pelo Coordenador; 
 
VII - Promover a avaliação periódica do curso; 
  
VIII - Analisar, sempre que houver necessidade, outras questões acadêmicas de natureza não 
pedagógica apresentadas por docentes e discentes; 
 
IX - Analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar à Direção 
Acadêmica; 
 
X - Emitir pareceres a respeito de propostas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso de 
Ciências Contábeis da FPM RIO; 
 
XI - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento Geral da 
Faculdade. 

 

8.3 Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE, do Curso de Ciências Contábeis da FPM RIO, é o 
órgão de acompanhamento didático-pedagógico de concepção, avaliação, consolidação e contínua 
atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 
Este grupo de docentes constitui o Núcleo Docente Estruturante – NDE, que se reúne duas 

vezes por semestre ou por convocação.  
 
É constituído por professores com dedicação integral ou parcial, pertencentes ao corpo 

docente do Curso de Ciências Contábeis, que exercem liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 
percebida na produção de conhecimento na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras 
dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento 
do curso. 

 
O Coordenador de Curso de Graduação, será sempre o seu presidente. 
 
O número total de integrantes do NDE é definido pelo Coordenador de curso, devendo 

situar-se entre o mínimo absoluto de 5 (cinco) e o máximo de 10 (dez) obedecendo, 
simultaneamente, aos seguintes parâmetros e características: 

 
I - Reconhecida liderança acadêmica, percebida na produção de conhecimentos na área, no 
desenvolvimento do ensino e em outras dimensões relevantes do Curso; 
 
II - Ser portador de titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 
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III - Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo integral ou parcial, sendo pelo menos 
20% em tempo integral; 
 
IV - Pelo menos 40% (quarenta por cento) dos integrantes do NDE devem estar atuando 
ininterruptamente como docentes do Curso, no mínimo, há 3 (três) anos. 

 
A designação dos integrantes do NDE é feita pelo Diretor Acadêmico da Faculdade, 

mediante indicação do Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, para um mandato de 3 (três 
anos), com possibilidade de recondução. 

 
Os integrantes do NDE serão substituídos a qualquer tempo, por seu desligamento do 

Corpo Docente, por alteração do regime de horário (integral ou parcial), por solicitação formal do 
próprio, encaminhada ao Presidente do NDE do qual faz parte e por solicitação formal de, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos demais integrantes do NDE. 

 
As principais atribuições do NDE são: 
 

I. Promover reflexão e propor diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico do Curso, 
respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores da FPM RIO; 
 
II. Construir e acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) definindo 
concepção e fundamentos; 
 
III. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação; 
 
IV. Zelar pela regularidade e qualidade de ensino ministrado pelo Curso, através de 
acompanhamento junto à CPA; 
 
V. Propor ações em busca dos melhores resultados nos indicadores oficiais da educação superior 
de graduação; 
 
VI. Acompanhar os resultados no ensino-aprendizagem constantes do PPC; 
 
VII. Emitir parecer sobre as formas de avaliação e acompanhamento do Curso, após analisar 
documentos de avaliações discentes intermediárias e finais com os respectivos gabaritos; 
 
VIII. Estabelecer e atualizar o perfil profissional do egresso do Curso, contribuindo para a sua 
consolidação; 
 
IX. Promover a interdisciplinaridade, zelando pela sua integração curricular entre as diferentes 
atividades de ensino constantes no currículo; 
 
X. Promover a integração horizontal e vertical do Curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 
PPC; 
 
XI. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 
necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 
públicas relativas à área de conhecimento do Curso; 
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XII. Promover a reflexão e, periodicamente, a atualização do PPC do Curso; 
 
XIII. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, 
sempre que necessário; 
 
XIV. Revisar as ementas e os conteúdos programáticos; 
 
XV. Colaborar na elaboração e recomendar a aquisição de obras indicadas como referências 
bibliográficas e demais equipamentos pedagógicos necessários, conforme o PPC do Curso; 
 
XVI. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares e os planos de aulas; 
 
XVII. Propor a alteração fundamentada da carga horária da matriz curricular, ou de seus 
componentes isoladamente; 
 
XVIII. Indicar cursos a serem ofertados em nível de atividade complementar como forma de nivelar 
o aluno ingressante ou reforçar o aprendizado; 
 
XIX. Realizar outras atividades indicadas ou recomendadas pelo Coordenador de Curso de 
Graduação. 
 

O NDE do curso de Ciências Contábeis é constituído pelo Coordenador do Curso e pelos 
professores integrais e/ou parciais indicados pela Coordenação e nomeados pela Direção 
Acadêmica da Faculdade. 
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9 CORPO DOCENTE 

 

9.1 Perfil docente 

O professor do curso de Ciências Contábeis da FPM RIO deve possuir a titulação mínima de 
Mestre, experiência docente em cursos de Ciências Contábeis e ser um especialista em sua área de 
atuação, porém, em casos excepcionais, dependendo da característica profissional, devem possuir 
no mínimo a titulação de especialista. Para composição de seu quadro de professores, o curso de 
Ciências Contábeis prioriza os professores que dominam as estratégias ativas de ensino e exercem 
seu papel no desenvolvimento do protagonismo estudantil entre os discentes. Em relação ao 
regime de contratação, os professores contratados em regime de tempo parcial ou integral devem 
representar pelo menos 33% do total de professores 

 

9.2 Experiência acadêmica e profissional 

Todos os docentes apresentam aderência às disciplinas ministradas, com experiência 
profissional e acadêmica na área de conhecimento. Quanto ao regime de trabalho, parte dos 
docentes deve se enquadrar em regime de dedicação parcial ou integral, seguindo as 
recomendações do MEC. 

Todos os docentes devem possuir titulação acadêmica conforme descrita no item 9.1 
acima, bem como apresentar experiência acadêmica e profissional, de modo a atender às 
exigências quanto ao perfil esperado do corpo docente, conforme Instrumento de Avaliação de 
Cursos Superiores de Ciências Contábeis e normativas institucionais. 

 

9.3 Implementação das políticas de capacitação no âmbito do curso 

A Direção Acadêmica da FPM RIO propõe políticas de capacitação docente na Faculdade, 
como segue: 

Semana de Preparação Pedagógica:  

Acontece em todo início de semestre letivo, sendo oferecida a toda a comunidade docente 
da FPM RIO. É constituída por:  

• Conferências pedagógicas sobre assuntos relativos ao ensino-aprendizagem, com 
convidados que possuem vasta experiência na atividade em questão;  

• Práticas pedagógicas do professor do Ensino Superior: Relatos de Experiência;  

• Ciclos de palestras.  
 

Fórum Permanente de Educação, Pesquisa e Extensão  

Este Fórum é um órgão destinado a estimular, apoiar e desenvolver a formação continuada 
de professores por meio de pesquisa, produção docente e organização de atividades que 
permitam o desenvolvimento e a atualização didático-pedagógica e da prática docente aos 
professores da FPM RIO.  
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Diálogos sobre a Prática Docente: 

A Direção Acadêmica propõe ainda, como uma de suas ações, desenvolver a cultura de 
estudo e reflexão sistemática sobre a prática docente na FPM RIO.  

Para tanto, são propostos encontros semestrais denominados de Diálogos sobre a Prática 
Docente. Em tais oportunidades, são abordados temas diversos, de interesse dos docentes, 
tratando de questões mais técnicas até questões afetivas e filosóficas que fazem parte da prática 
pedagógica. Os Diálogos ocorrem sob a liderança de um professor cuja expertise se relaciona com 
a temática em questão. Os encontros têm como objetivo promover a troca de experiência entre os 
professores e oferecer um espaço para a sistematização das ações pedagógicas na FPM RIO.  

 

Reflexões sobre a Prática Docente:  

Como uma das ações em busca da formação em serviço dos docentes, a direção 
acadêmica, lançou o projeto “Reflexões sobre a Prática Docente”. São enviadas aos docentes, 
periodicamente, reflexões didático-pedagógicas sobre questões da prática cotidiana como 
professores de Ensino Superior. Espera-se com isso aguçar os docentes no que se refere ao pensar 
sobre as práticas pedagógicas cotidianas que muitas vezes se tornam tão habituais que chegam a 
nos alienar da realidade. 

   

Políticas de capacitação no âmbito do curso:  

Semestralmente o NDE do curso de Ciências Contábeis avalia a necessidade de formação 
dos professores. Estas necessidades podem acontecer devido a diferentes motivos, como a 
implantação de novas estratégias de ensino, que demandem formação específica (como utilização 
de jogos, novos softwares, entre outros), ou existência de vulnerabilidades no desempenho do 
professor, percebidas durante os processos semestrais de avaliação do desempenho de alunos e 
professores, ou ainda,  necessidade de atualização técnica, tendo em vista que a área de Ciências 
Contábeis sofre mudanças constantes e é afetada por mudanças nos ambientes social, econômico, 
político e tecnológico. 

A partir da identificação das necessidades de formação adicional, são programados 
palestras, seminários ou cursos, que podem ser ministrados por professores da Faculdade ou 
empresas contratadas para esta finalidade. Os professores são também incentivados a participar 
de feiras e congressos específicos de sua área de atuação, como forma de manter atualizados seus 
conhecimentos e relacionamentos na área. Em geral, busca-se agendar os cursos e seminários 
para a Semana de Preparação Pedagógica, que acontece no início de cada semestre letivo. 
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10 INFRAESTRUTURA 

10.1 Biblioteca 

O acervo está em permanente complementação com a aquisição de novos títulos para 
atender à bibliografia básica das disciplinas, incluindo textos atualizados das diferentes disciplinas, 
obras de referência, bem como a assinatura de revistas científicas e programas online da área de 
Ciências Contábeis. 

A tipologia do material bibliográfico é a seguinte:  

• Obras de referência (dicionários técnicos especializados, enciclopédias, glossários);  

• Livros e manuais técnicos;  

• Periódicos nacionais e estrangeiros;  

• Produção intelectual;  

• Normas técnicas;  

• Catálogos técnicos e publicações seriadas.  

A organização do acervo obedece a critérios internacionais de padronização.  

Em relação ao processamento técnico dos livros, o código de catalogação utilizado é o 
Anglo American Cataloguing Rules, 2nd ed. (AACR2) e o sistema de classificação adotado é a 
Dewey Decimal Classification (CDD), 21th ed.  

Os títulos de periódicos e suas respectivas coleções são registrados em catálogo próprio, na 
Biblioteca, onde recebem preparo físico além do controle da coleção.  

O acervo da biblioteca encontra-se informatizado com base no Sistema Thesaurus. O 
Sistema Thesaurus é um gerenciador de bibliotecas desenvolvido pela Via Ápia Informática, que 
opera em ambiente multiusuários, apresentando como característica principal, a interface 
amigável com o usuário final, além de suportar digitalização de imagens, conexão com Internet e 
Intranet. Trabalha sob arquitetura de ambiente Windows 32 bits; apresenta compatibilidade com 
redes cliente/servidor, aceitando servidores Windows NT, NOVELL e UNIX via TCP/IP, compatível, 
também, com Workstations locais.  

A capacidade de armazenamento e de recuperação de registros iniciais é de 16.000.000 de 
registros, podendo ser expandida através de recursos de concatenação, para armazenar 
4.096.000.000 de registros. O Thesaurus trabalha com tecnologia híbrida de armazenamento e 
recuperação de dados, utilizando os recursos de bancos de dados textuais e relacionais 
compatíveis com os principais produtos disponíveis, como Oracle, SQL Server, SQL Base, DB2, 
Ingres e Informix.  

Apresenta compatibilidade com o código biblioteconômico de catalogação AACR2, 
possibilitando o intercâmbio com a catalogação legível por máquina, MARC. Possibilita, também, a 
importação e exportação de arquivos no formato ISO 2709, e interface opcional para clientes e 
servidores que trabalhem sob o protocolo Z39.50. Além disso, gera relatórios de referência no 
padrão da norma NBR 6023.  

Abrange todo o ciclo operacional da biblioteca, desde o cadastramento inicial dos 
funcionários/usuários autorizados, até a realização de balanços, oferecendo, ainda, recursos 
necessários em relatórios de controle de acervo, os quais poderão ser impressos ou visualizados 
em tela. 
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Serviços e Produtos  

A biblioteca disponibiliza, aos docentes, discentes, pesquisadores, funcionários, 
comunidade e usuários de outras instituições, o Portal Capes, um importante recurso para todas 
as atividades propostas, seja nas disciplinas ou nas atividades interdisciplinares. Além disso, 
também disponibiliza:  

1. Consulta on-line à base de dados e serviços no local e via provedor Mackenzie, para 
os usuários inscritos;  

2. Orientação sobre o uso da biblioteca e do acervo, através de treinamentos, visitas 
orientadas, palestras, material de apoio, entre outros;  

3. Orientação quanto à normalização de trabalhos científicos e elaboração de 
referências bibliográficas;  

4. Orientação para elaboração de levantamentos bibliográficos nas bases de dados;  
5. Divulgação de novas aquisições;  
6. Orientação quanto ao uso da Internet e bases de dados em CD-ROM ou online;  
7. Sumários correntes;  
8. Empréstimo domiciliar destinado aos usuários internos;  
9. Empréstimo entre Bibliotecas;  
10. Institutos de pesquisa como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas; além de outras 

Instituições;  
11. Reservas de material bibliográfico;  
12. Comutação bibliográfica de artigos de periódicos através do Programa COMUT, via 

software Ariel;  
13. Comutação bibliográfica internacional através da British Library (BL), via software 

Ariel;  
14. Comutação bibliográfica na área de saúde através da BIREME;  
15. Acesso a redes de informação: BIREME, USP;  
16. Assinatura de serviços e bases de dados eletrônicos online e em CD-ROM:ProQuest, 

EBSCO, entre outros.  
 
 

Serviços e Bases de Dados Informatizados oferecidos pela Biblioteca:  

1. ULLMAN´S INDEX  

Sistema de consulta ao índice geral da Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 

2. C0ENWIN  

Sistema de controle e consulta ao índice do acervo de normas técnicas publicadas pela 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponibiliza textos na íntegra de normas que 
visam a normalizar monografias, além de outras referentes ao Mercosul.  

3. EBSCO ON LINE  

Oferece textos, na íntegra, de periódicos em várias áreas, assinados na versão e papel pela 
Biblioteca “George Alexander”.  

4. ELSEVIER SCIENCE -SCIENCE DIRECT  

Portal de acesso a mais de 1.180 publicações periódicas da Elsevier e de outras editoras 
científicas distribuídas pelo Science Direct, oferecendo diversos recursos para pesquisas 
bibliográficas aos títulos publicados pela editora. Textos na íntegra dos títulos assinados pelo 
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ProBE – Programa Biblioteca Eletrônica coordenado pela Fapesp. Resumos e referências dos 
títulos não assinados. Cobertura a partir de 1995.  

5. ELSEVIER SCIENCE - WEB EDITIONS  

Oferece texto na íntegra de periódicos em várias áreas, assinados na versão em papel pela 
Biblioteca “George Alexander”.  

6. ProQuest ABI/INFORM  

Base de dados de periódicos internacionais, indispensável às áreas de administração, 
economia, contabilidade e afins, provê cobertura detalhada sobre assuntos empresariais, 
tendências e uma variedade de outros tópicos. Oferece mais de 1.800 títulos de periódicos 
indexados.  

7. ProQuest DISSERTATION ABSTRACTS ON LINE  

Oferece cerca de 1 milhão e 600 mil registros de dissertações e teses defendidas em 
universidades norte-americanas e universidades internacionais. Abrange as áreas de Comunicação 
e Artes, Educação, Línguas, Literatura, Linguística, Filosofia, Religião, Teologia, Ciências Sociais, 
Ciências Biológicas, Ciências da Terra e do Meio Ambiente, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e 
Psicologia.  

Possui registros de dissertações e teses recebidas a partir de 1861. Disponibiliza as 24 
primeiras páginas de grande maioria dos registros. Possibilita a aquisição do texto integral, 
mediante pagamento do valor correspondente.  

Outros Serviços:  

1. Provedor Internet Mackenzie: Em 1998, o IPM implantou moderna infraestrutura de 
Internet, incluindo o seu próprio Provedor Internet, com vários serviços para todos 
os seus alunos, professores e funcionários. Dentre eles, citam-se: Webmail Seguro; 
Área de Downloads; Tutoriais; Ferramenta de Pesquisa no Site Mackenzie e na 
Internet; Terminal Informativo Acadêmico (TIA); Sistemas de inscrições on-line.  

2. Intranet Mackenzie: Que integra todos os setores da instituição, sendo um elo 
fundamental para a gestão da Educação Distribuída e a Educação à Distância. 

 

10.2 Laboratórios de formação geral 

Os alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da FPM RIO utilizam os 
Laboratórios de Informática disponíveis.  São salas equipadas com microcomputadores, contendo 
teclados e monitores de LCDs, que trabalham com aplicativos (Word, Excel, Office e outros), e 
impressoras, dispostos sobre conjuntos de mesas e cadeiras que podem ser utilizados pelos alunos 
tanto em aula quanto em horário extraclasse, para estudo e realização de trabalhos, com acesso à 
Internet. A aquisição de softwares é constante para a atualização e acompanhamento dos avanços 
técnicos na área, além da facilidade de acesso online a diversos periódicos. Todos os laboratórios 
estão equipados com o sistema Dox Vox, garantido assim acessibilidade para as pessoas com 
deficiência visual. Trata-se de uma preocupação constante garantir condições de acessibilidade 
para pessoas com deficiência no âmbito da instituição. O curso de Ciências ainda conta com o 
software acadêmico “accounting” para prática das disciplinas iniciais de Contabilidade. 
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10.3 Laboratórios de formação específica 

O curso não demanda laboratório de formação específica. 

 

10.4. Infraestrutura para Pessoas com Deficiência 

 

É objetivo da FPM RIO proporcionar ambiente propício à aquisição de igualdade de 
oportunidades e participação da pessoa com deficiência no processo de ensino e aprendizagem. 
As políticas adotadas reconhecem as necessidades diversas dos discentes, acomodando os estilos 
e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de 
metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais e uso de recursos diversificados. 
Todas as ações institucionais são pautadas nas normativas regulatórias, o diálogo com a Sociedade 
Civil e em específico aos “Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação In 
Loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)”, instrumento expedido 
pelo INEP, em julho de 2013.  

Torna-se importante ressaltar que todos esses itens foram construídos observando o que 
prevê as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto na 
Resolução CNE/CP nº 8, de 30 de maio de 2012; Lei Nº12.764/2012 que garante a Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e conforme disposto no art. 205, 206 e 
208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei Nº10.098/2000, nos Decretos Nº5.296/2004, 
Nº6.949/2009, Nº7.611/2011 e na Portaria Nº3.284/2003 que define as Condições de 
Acessibilidade para Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 

Atento à sua responsabilidade social, a FPM RIO adota as seguintes políticas para as 
Pessoas com Deficiência: 

• Para os discentes com deficiência física e motora: proporcionar livre circulação dos 
estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); elevadores e 
rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados 
com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos 
banheiros; 

• Para os discentes com deficiência visual pode proporcionar, caso seja solicitada, desde o 
acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: sistema de síntese de voz; fotocopiadora 
que amplie textos; acervo bibliográfico em áudio; software de ampliação de tela; equipamento 
para ampliação de textos para atendimento a discente com visão subnormal; lupas, réguas de 
leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos. 

• Para discentes deficientes auditivos proporciona, desde o acesso até a conclusão do 
curso: intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua 
revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 
expressado o real conhecimento do discente; flexibilidade na correção das provas escritas, 
valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na 
modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 
estudante estiver matriculado); materiais de informações aos docentes para que se esclareça a 
especificidade linguística dos surdos. 

• Para os docentes, discentes, funcionários e empregados deficientes ou com mobilidade 
reduzida, pode proporcionar, além de ajudas técnicas, programa de capacitação para a educação 
inclusiva, constando, especialmente, da oferta de: informações sobre as características essenciais 
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necessárias ao aprendizado das pessoas com deficiência; cursos, seminários ou eventos similares, 
ministrados por especialistas; e, cursos para o entendimento da linguagem de sinais. 

• Para a comunidade, a oferta de: campanhas de sensibilização e de motivação para a 
aceitação das diferenças; parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe 
(sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de ações integradas 
Escola / Empresa / Sociedade Civil organizada para o reconhecimento dos direitos da pessoa com 
deficiência como direitos humanos universais; e, integração Faculdade / Empresas para a oferta de 
estágios profissionais, incluindo empregos permanentes, com adequadas condições de atuação 
para as pessoas com deficiência. 
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QUADRO 12 – Ementas dos componentes curriculares do curso de Ciências Contábeis da 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio 

 

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE Código: ENEX61007 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 1ª.  

Ementa:  
Fundamentação dos conceitos, campo de aplicação e objetivos da contabilidade, abrangendo o 
estudo da estrutura patrimonial e o impacto das operações nos componentes do patrimônio. 
Classificação das Contas Contábeis. Apresentação dos mecanismos de registro e lançamentos 
contábeis e balancetes de verificação. Procedimentos para apuração do resultado contábil. 
Exame de questões sobre operações financeiras. Estudo da NBC TG 00 Estrutura Conceitual 
Básica para Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil Financeiro. ITG 2000 Escrituração 
Contábil. CTG 2001 – Definição das formalidades da escrituração contábil em forma digital para 
atendimento ao sistema público de escrituração digital (SPED). 
 

Bibliografia Básica: 
 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Introdutória em IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 2018. 
EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória.  12ª ed. São Paulo: Atlas, 
2019. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos e FARIA, Ana Cristina de. Introdução à Teoria da 
Contabilidade para graduação. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez e NEVES, Silvério das. Contabilidade Básica. 18ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- GELBCKE, Ernesto Rubens et al. Manual de Contabilidade Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 
- MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica: Fundamentos Essenciais. São Paulo: 
Revista/Pearson, 2014. 
PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade Geral Facilitada. São Paulo: Método, 2017. 
- SZUSTER, Natan; et. all. Contabilidade Geral: introdução à Contabilidade Societária. 4 ed São 
Paulo: Atlas, 2013. 
- RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2018  
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO Código: ENEC60845 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 1ª. 

Ementa:  
Apresentação do significado e conceitos fundamentais do Direito e sua divisão. Estudo de Normas 
éticas e técnicas aplicadas ao campo do Direito objetivo e subjetivo, além das normas jurídicas e 
fontes do Direito. Compreensão dos elementos essenciais do Estado, bem como dos Poderes do 
Estado, formas e sistemas de governo. Introdução à Constituição brasileira: princípios 
fundamentais e direitos fundamentais. Estudo dos princípios da igualdade e da dignidade da 
pessoa humana. Compreensão das questões étnicas e raciais. A sustentabilidade e o meio 
ambiente na Constituição brasileira. Caracterização de Direito Público, Privado, Civil e 
Constitucional. Definição de Pessoa natural e pessoa jurídica. Interpretação de fatos, atos e 
negócios jurídicos como meios de origem das obrigações em sociedade. Elaboração de contratos, 
enfocando os elementos fundamentais e efeitos obrigacionais. Caracterização de ato ilícito e 
responsabilidade civil. 
 

Bibliografia Básica: 
 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 8 ed. São Paulo, Atlas, 2015. 
 - REALE Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2015.  
- DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 31 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 
2012. 
 - PINTO, Kleber Couto. Curso de Teoria Geral do Estado: Fundamento do Direito Constitucional 
Positivo. São Paulo: Atlas, 2013. (livro eletrônico) 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480616/pages/90104013 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015.  
- NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 36 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
- GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo de Direito. Rio de Janeiro, Forense, 2009.  
- MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do Direito. 28 ed. Rio de Janeiro, Revista dos 
Tribunais, 2009.  
- SECCO, Orlando de Almeida. Introdução do Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009.  
- MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais: Garantia Suprema 
da Constituição. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. (livro eletrônico) 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478323/pages/78317267 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO INTEGRADA 

Disciplina: INFORMÁTICA APLICADA Código: ENEC61016 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

(      ) Teóricas   
(  X  ) Práticas 

Etapa: 1ª. 

Ementa:  
Aprendizagem de técnicas de utilização, em nível básico e intermediário, de planilhas eletrônicas, 
com base em conhecimentos associados à matemática e estatística. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- MANZANO, José Augusto N. G.; MANZANO, André Luiz N. G. Estudo Dirigido de Microsoft Office 
Excel 2013 Avançado. São Paulo: Érica, 2015. 
 - McFEDRIES, P. Fórmulas e Funções: Microsoft Office 2013. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015. 
 - PADOVEZE, C. L. Sistemas de Informações Contábeis: Fundamentos e Análise. 7 ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.  
- BRUNI, Adriano Leal; PAIXÃO, Roberto Brazileiro. Excel Aplicado à Gestão Empresarial. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. (livro eletrônico) 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465835 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- FRYE, C. D. Microsoft Excel 2013 Passo a Passo. Porto Alegre: Bookman, 2014.  

- MARTELLI, R., BARROS, M. S. M. Excel 2013 – Avançado. São Paulo: Senac, 2013.  

- CORNACHIONE JÚNIOR, Edgard Bruno. Informática Aplicada às Áreas de 

Contabilidade,Administração e Economia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

- TOSTES, R. P. Desenvolvendo o Microsoft Excel 2010. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

- SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na Empresa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA 

Disciplina: ELEMENTOS DE MATEMÁTICA Código: ENEC60826 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 1ª. 

Ementa:  
Revisão de conteúdos sobre a Teoria dos Conjuntos, Raciocínio Lógico, Proporcionalidade, Regra 
de Três, Porcentagem e Funções: Lineares e quadráticas. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- HARIKI, Seiji; ABDOUNUR, Oscar J. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2014.  
- LAPA, Nilton. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 - SILVA, Sebastião. M. da; Silva Elio M. da e Silva Ermes M. da. Matemática para os Cursos de 
Economia, Administração e Ciências Contábeis. v I - São Paulo. 6 ed., Ed. Atlas, 2010. 
 - FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A – Funções, Limite, Derivação e 
Integração. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (livro eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051152#9788576051152/
pa ges/_1 

Bibliografia Complementar: 
 
- IEZZI, Gelson, Dolce O., DEGENSZAJN D, PÉRIGO R. e ALMEIDA N. Matemática Ciência e 
Aplicações. v I, II e III – São Paulo. 6 ed. Saraiva, 2014.  
- MORETTIN Pedro; HAZZAN Samuel e BUSSAB, Wilton. Introdução ao Cálculo para 
Administração, Economia e Contabilidade. São Paul: Saraiva, 2014.  
- DEMANA, Franklin; FOLEY D.; WAITS B. e KENNEDY D. Pré Cálculo. São Paulo: Pearson, 2013. 
 - VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Aplicada à Economia. São Paulo: Atlas, 2009.  
- SILVA, F. C. M. e ABRÃO, M. Matemática Básica para Decisões Administrativas. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS ACADÊMICOS Código: ENUN60827 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 1ª. 

Ementa:  
Revisão de conceitos básicos gramaticais. Apresentação de técnicas de elaboração e 
interpretação de textos que possibilitem o desenvolvimento de aprendizagem de conteúdos 
significativos para a elaboração e interpretação de textos de variadas temáticas socioculturais e 
literárias. Produção de textos. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. 
- CEREJA, Willian; COCHAR, Tereza; CLETO Ciley. Interpretação de Textos: construindo 
competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 
- KOCH, Ingedore Vilaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
- MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. São Paulo: Atlas, 2009. 
- RIBEIRO, Manoel. Nova gramática aplicada da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 2012. 

Bibliografia Complementar: 
 
- MEDEIROS, João Bosco. Como escrever textos: gêneros e sequências textuais. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 
https:integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011135/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=html01]
. 
- MEYER, Bernard. A arte de argumentar: com exercícios corrigidos. Trad. Ivone C. Benedetti. São 
Paulo:WMF Martins Fontes, 2008. 
- MORICONI, Ítalo. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
- PACHÁ, Andréa. A vida não é justa. Rio de Janeiro: Agir, 2012. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS Código: ENUN61098 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 1ª.  

Ementa:  
Curso estruturado na perspectiva interdisciplinar das Ciências Sociais (Antropologia e Sociologia, 
Economia e Política). As transformações ocorridas na passagem do mundo tradicional para  
mundo moderno; o pensamento clássico entre o global (sociedade) e local (cultura) a partir dos 
paradigmas que constroem o pensamento ocidental; Análise do pensamento econômico como 
fator de mudança sócio-cultural; o fenômenos econômico em realidades distintas; conceitos: 
Sociedade e mercado, as bases não-contratuais dos contratos econômicos, a atividade econômica 
como processo social relacionando os impactos culturais provenientes de questões étnicas, 
raciais, religião e gênero. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- POLANYL, Karl. A Subsistência do Homem e Ensaios Correlatos. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2012.  
- CHATELET, F. Duhael e DISIER, Kouchner. História das Idéias Políticas. São Paulo: Zahar, 2009. 
- LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 25ª reimpressão. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2013. 
- DAMATTA, Roberto. A fábula das três raças. In : Relativizando: uma introdução à antropologia 
social. Rio de Janeiro, Rocco, 2010. 
- JEVONS, W. Stanley. A Teoria da Economia Política. São Paulo: Victor Cevita, 1983. Disponível 
em: 
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/176447/mod_resource/content/1/Os%20Economista
s%20-%20Stanley%20Jevons%20-%20A%20Teoria%20Da%20Economia%20Politica.pdf 
- MARCELLINO, N.C. (Org.) Introdução Às Ciências Sociais. São Paulo: Papirus, 2013. (Livro 
eletrônico) Disponível em 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810924/pages/-2  
- OUTHWAITE, William. Teoria social: um guia para entender a sociedade contemporânea, Rio de 
Janeiro: Zahar, 2017. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- LOCKE, John. Segundo tratado sobre o Governo. São Paulo: Martins Claret, 2011. 
- BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo Parasitário: e outros temas contemporâneos. Rio de Janeiro: J. 
Zahar, 2010.,. 
- BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz. (orgs.). Um enigma chamado Brasil: 29 intérpretes e 
um país. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
- CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica de salário. Rio de Janeiro: 
Petrópolis: Editora Vozes, 2003/ 
- CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2009.  
- CHAUÍ, Marilena de Souza. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. S. Paulo: Editora da 
Fundação Perseu Abramo, 2000. 
- COMPARATO, Fabio Konder. A oligarquia brasileira: visão histórica. São Paulo: Editora 
ContraCorrente, 2017. 

about:blank
about:blank
about:blank
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- DUBY, Georges, Ano 1000 ano 2000: na pista de nossos medos. São Paulo: Editora UNESP, 
1999. 
- HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, Matéria, Forma e Poder de Um Estado Eclesiástico e Civil. São 
Paulo: Nova Cultural, 2014. 
- MACHIAVELLI, Niccolo. O príncipe: comentado por Napoleão Bonaparte. 8. ed. São Paulo: 
Martin Claret, 2010. 
- MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2014; 
- DIAS, R. Introdução à Sociologia. São Paulo: Pearson, 2004. (Livro eletrônico). Disponível em 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918987/pages/_1 
 

 

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE Código: ENUN60830 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 1ª. 

Ementa:  
Investigação a respeito da construção do conhecimento. Estabelecimento da diferenciação entre 
dados e informações. Estudo dos tipos de conhecimento, métodos científicos e métodos 
específicos das ciências sociais. Compreensão do conceito, tipos e principais técnicas de pesquisa. 
Capacitar o aluno para compreensão dos desafios éticos e os seus enlaces no campo da pesquisa. 
Aplicação dos métodos qualitativos e quantitativos no campo das pesquisas referentes a 
preservação do meio ambiente, igualdade, cidadania, bioética, direitos humanos, 
responsabilidade social e direito autoral. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- DEMO, Pedro. Metodologia do Conhecimento Científico. São Paulo: Atlas, 2015. 
- SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 
2015.  
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica.7 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Também em versão eletrônica) 
 - AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia Científica. 2 ed. São Paulo: Manole, 2009. (livro 
eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428979#9788520428979/
pages 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ACEVEDO, Cláudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Como Fazer Monografias – TCC, 
Dissertações e Teses. 4. ed. São Paulo: 2013. 
- ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras. 13 ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2008. 
- ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT – Comentadas para Trabalhos Científicos. 5 ed. 
Paraná: Juruá, 2015. 
- MARCONI, Lakatos. Metodologia do Trabalho Científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
- RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE GERAL Código: ENEX61001 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 2ª. 

Ementa:  
Estudo dos elementos constitutivos do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e 
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, abrangendo os aspectos ligados a: estrutura 
e composição, grupos de contas e contas redutoras; critérios de avaliação de ativos e passivos, 
controle e avaliação de estoques e operações com mercadorias para revenda; operações com 
impostos incidentes sobre vendas; contabilização da depreciação; operações com impostos 
incidentes sobre vendas/lucro. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Introdutória em IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 2018. 
- EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória.  12ª ed. São Paulo: Atlas, 
2019. 
- IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos e FARIA, Ana Cristina de. Introdução à Teoria da 
Contabilidade para graduação. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
- MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
- VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez e NEVES, Silvério das. Contabilidade Básica. 18ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. 

Bibliografia Complementar: 
 
- GELBCKE, Ernesto Rubens et al. Manual de Contabilidade Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 
- MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica: Fundamentos Essenciais. São Paulo: 
Revista/Pearson, 2014. 
PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade Geral Facilitada. São Paulo: Método, 2017. 
- SZUSTER, Natan; et. all. Contabilidade Geral: introdução à Contabilidade Societária. 4 ed São 
Paulo: Atlas, 2013. 
- RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2018    
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA Código: ENEC60838 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 2ª. 

Ementa: 
Estudo dos conceitos de Limite de Função; Derivada; Aplicações de derivadas; Integral. Matrizes. 
Estudo dos conceitos de limite e derivada e utilização desses conceitos para a análise do 
comportamento de funções de uma variável e para a sua representação gráfica. Analisar o 
Crescimento e Decrescimento de Funções; Extremos Relativos; Concavidade; Máximos e Mínimos 
Absolutos. Elasticidade e Integração. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- LAPA, Nilton. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2014.  
- MORETTIN, Pedro; HAZZAN Samuel; BUSSAB, Wilton. Introdução ao Cálculo para Administração, 
Economia e Contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2014.  
- SILVA, Sebastião M. da; SILVA, Elio M. da; SILVA, Ermes M. da. Matemática para os cursos de 
Economia, Administração e Ciências Contábeis. v I. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 - FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A – Funções, limite, Derivação e 
Integração. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (livro eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051152#9788576051152/
pa ges/_1 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- DEMANA, Franklin; FOLEY D.; WAITS B.; Kennedy D. Pré Cálculo. São Paulo: Pearson, 2013. 

 - FLEMMING M. D. e Gonçalves B. M. Cálculo A. 6 ed. São Paulo: Ed. Pearson, 2009. 

 - IEZZI, Gelson; DOLCE O.; Degenszajn D.; PÉRIGO R.; ALMEIDA N. Matemática Ciência e 

Aplicações. v I, II e III. 6 ed. São Paulo. Saraiva, 2014. 

 - VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Aplicada à Economia. São Paulo: Atlas, 2009. - SILVA, F. C. M. 

e ABRÃO, M. Matemática Básica para Decisões Administrativas. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA Código: ENEC60839 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 2ª. 

Ementa: Estudo do comportamento descritivo dos dados em análises unidimensional e 
bidimensional. Análise da probabilidade de ocorrência de eventos e o comportamento de 
Variáveis Aleatórias Discretas. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ANDERSON, D. R. et al. Estatística Aplicada à Administração e Economia. 3. ed. São Paulo: 
Thomson Learning, 2015. 
- TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
- SARTORIS, Alexandre. Estatística e Introdução à Econometria. São Paulo: Saraiva, 2013.  
- DOANE, David P; SEWARD, Lori E. Estatística Aplicada à Administração e Economia. 4 ed. Porto 
Alegre: McGraw Hill, 2014. (livro eletrônico) 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308962 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- BUSSAB, Wilton de Oliveira. MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística Básica. 7 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. - SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; GONÇALVES, Valter; 
MUROLO, Afrânio Carlos. Estatística: Para os cursos de Economia, Administração e Ciências 
Contábeis - 1. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
- LEVINE, David M. STEPHAN, David. KREHBIEL, Timothy C. BERENSON, Mark L. Teoria e 
Aplicações - Usando Microsoft Excel em Português. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
- SMAILES, Joanne. MCGRANE, Ângela. Estatística Aplicada à Administração com Excel. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
 - FREUND, John E. Estatística Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. 11. ed. São 
Paulo: Bookman, 2006. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: ARGUMENTAÇÃO TEXTUAL Código: ENUN61105 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 2ª. 

Ementa:  
Apresentação dos instrumentos básicos de vocabulário. Definição de argumentação e retórica. 
Análise e classificação do discurso. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. 
- FIORIN, José Luiz. Argumentação. São Paulo: Contexto. 2018. 
- HAUSSMAN, Rafael. Falar: Arte, Prática e Autonomia. São Paulo: All Print Editora, 2015. 
- KOCH, Ingedore Vilaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
- MEYER, Bernard. A arte de argumentar: com exercícios corrigidos. Trad. Ivone C. Benedetti. São 
Paulo:WMF Martins Fontes, 2008. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- MEDEIROS, João Bosco. Como escrever textos: gêneros e sequências textuais. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 
https:integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011135/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=html01] 
- MORICONI, Ítalo. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
- PACHÁ, Andréa. A vida não é justa. Rio de Janeiro: Agir, 2012. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO Código: ENEX60842 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 2ª. 

Ementa:  
Caracterização das funções administrativas e dos ambientes complexos. Evolução do pensamento 
e das abordagens teóricas: visão mecanicista, visão sistêmica e visão complexa. Estudo sobre as 
abordagens atuais da administração contemporânea e a responsabilidade socioambiental. 

Bibliografia Básica: 
 
- KWASNICKA, Eunice Lavaca. Introdução à Administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
- ROBBINS, Stephen P; DECENZO, David. A; WOLTER, Robert M. A Nova Administração: Mudanças 
e Perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 - MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da Revolução Urbana à 
Revolução Digital. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
- CARAVANTES,G,R,; PANNO.C.C.; KLOECKNER, C. Administração: Teorias e Processo. São Paulo. 
Pearson/Prentice Hall, 2005. (livro eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050261#9788576050261/
pa ges/_ 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- SOBRAL, Felipe; PECI, Alketa. Administração: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2014.  
- HITT, Michael A.; MILLER, C. Chet; COLELLA, Adriene. Comportamento Organizacional. 3 ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2013. 
 - WAGNER, John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional: Criando Vantagem 
Competitiva. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 - LACOMBE, Francisco. HEILBORN, Gilberto. Administração: Princípios e Tendências. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: ÉTICA E CIDADANIA Código: ENEX60842 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 2ª. 

Ementa: 
Caracterização das funções administrativas e dos ambientes complexos. Evolução do pensamento 
e das abordagens teóricas: visão mecanicista, visão sistêmica e visão complexa. Estudo sobre as 
abordagens atuais da administração contemporânea e a responsabilidade socioambiental. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- KWASNICKA, Eunice Lavaca. Introdução à Administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
- ROBBINS, Stephen P; DECENZO, David. A; WOLTER, Robert M. A Nova Administração: Mudanças 
e Perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 - MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da Revolução Urbana à 
Revolução Digital. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
- CARAVANTES,G,R,; PANNO.C.C.; KLOECKNER, C. Administração: Teorias e Processo. São Paulo. 
Pearson/Prentice Hall, 2005. (livro eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050261#9788576050261/
pa ges/_1 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- SOBRAL, Felipe; PECI, Alketa. Administração: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2014.  
- HITT, Michael A.; MILLER, C. Chet; COLELLA, Adriene. Comportamento Organizacional. 3 ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2013. 
 - WAGNER, John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional: Criando Vantagem 
Competitiva. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 - LACOMBE, Francisco. HEILBORN, Gilberto. Administração: Princípios e Tendências. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Código: ENEX61005 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Análise das contas que compõem os grupos: Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido. Detalhamento 
das seguintes demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial ao final do período; Demonstração 
do Resultado do período e Demonstração do Resultado Abrangente do período; Demonstração 
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;  
Demonstração dos Fluxos de Caixa do período (Métodos direto e indireto); Notas Explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas; 
Informações comparativas com o período anterior, conforme especificado nos itens 38 e 38A da 
NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis;. Integração das informações da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa com o Balanço Patrimonial e demais demonstrações 
contábeis. 
 

Bibliografia Básica: 
 
-ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária em IFRS e CPC. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. 
-__________________________. Contabilidade Societária. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
-IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos e FARIA, Ana Cristina de. Introdução à Teoria da 
Contabilidade para graduação. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
-SCHMIDT, Paulo; SANTOS, Luiz dos; GOMES, José Mário Matsumura. Contabilidade 
Intermediária. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
-GELBCKE, Ernesto Rubens et al.. Manual de Contabilidade  Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
-ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual prático de interpretação contábil da lei societária. 2ª. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
-EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória.  12ª ed. São Paulo: Atlas, 
2019. 
-IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 11ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. 
-NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Teoria da Contabilidade. São Paulo: 
Atlas, 2013. 
-SZUSTER, Natan; Et.All. Contabilidade Geral: introdução à Contabilidade Societária. 4. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 
SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade Societária. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481668?return=/home/eula 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: ECONOMIA E REGULAÇÃO Código: ENEC61103 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Definição dos agentes econômicos, demonstração dos principais problemas econômicos, 
discussão acerca das possibilidades de sistemas econômicos, caracterização da relação entre 
oferta demanda e equilíbrio de mercado, apresentação dos motivos que levam a alterações da 
situação de mercado, busca da compreensão acerca da a atuação do governo sobre o mercado, 
demonstração do conceito de elasticidade, diferenciação das estruturas de mercado, 
detalhamento do conceito de trade-off e custo de oportunidade. 
 

Bibliografia Básica: 
 

-ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2016 (físico e virtual). 

-KUPFER. David., HASENCLEVER, Lia. Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticas no 
Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 (físico e virtual). 

-GIAMBIAGI, F. C.; ALÉM, A. C. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. Disponível físico e virtual). 

-MONTELLA, M. Micro e Macroeconomia – Uma Abordagem Conceitual e Prática. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. (livro eletrônico). Disponível em: 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474462/pages/55900328. 

Bibliografia Complementar: 
 

-SAMPAIO, Luiza. Microeconomia Esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 

-MANKIW, G. Introdução à Economia. Cengage Learning, 2019 (físico e virtual).   

-VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 2015 
(físico e virtual). 

-BAÍDYA, Tara Keshar Nanda. Fundamentos de microeconomia. Rio de Janeiro: Interciência, 
2014 (físico e virtual). 

-MOCHÓN, Francisco. Princípios de Economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.   
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: MATEMÁTICA FINANCEIRA Código: ENEC60843 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Aplicação de conhecimentos sobre a calculadora HP 12C; Estudo de: Porcentagem, Capitalização 
Simples e Composta, Taxas, Descontos, Equivalência de Capitais e Série Uniforme de Pagamentos. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- SAMANEZ, Carlos P. Matemática Financeira. 5 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014 
- PUCCINI, Abelardo Puccini. Matemática Financeira: Aplicada e Objetiva. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 
2011.  
- SILVA, André Luiz Carvalhal. Matemática Financeira Aplicada. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. A Matemática das Finanças com Aplicações na HP 12C e 
Excel. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008. (livro eletrônico) 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465705 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- TAVARES, Rosana; CARRETE, Liliam Sanches. Cálculo no Mercado Financeiro: Conceitos, 
Ferramentas e Exercícios. São Paulo: Atlas, 2015.  
- FERREIRA, Roberto Gomes. Matemática Financeira Aplicada. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
- OLIVEIRA, Gustavo F. Matemática Financeira Descomplicada para Cursos de Economia, 
Administração e Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013.  
- TOSI, Armando José. Matemática Financeira com Utilização da HP 12 C. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 - ASSAF NETO. Matemática Financeira. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: DIREITO APLICADO AOS NEGÓCIOS Código: ENEC60856 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Fornecer ao aluno visão abrangente sobre os três principais ramos jurídicos relacionados à 
atuação do administrador de empresas no cotidiano produtivo. Assim, o discente terá noção do 
tratamento dado pelo direito ao serviço prestado (direito do consumidor), à estrutura da 
empresa e sua respectiva atuação no mercado (direito empresarial) e aos tributos incidentes 
sobre o exercício da atividade econômica (direito tributário). 
 

Bibliografia Básica: 
 
-CAMPINHO, Sergio. Curso de direito comercial : direito de empresa. 15. São Paulo Saraiva 2017 1 
recurso online  
-COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 28. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2018. 
-MARTINS, Fran. Curso de direito comercial, v. 1 : empresa, empresários e sociedades. 42. Rio de 
Janeiro Forense 2019 1 recurso online 
-NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. (Disponível 
físico e virtual). 
-MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 40. Ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
-TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. São 
Paulo: Saraiva, 2019. (Disponível físico e virtual). 
-NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 13. São Paulo Saraiva 2018 1 recurso online  
-MAZZA, Alexandre. Manual de direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. (Disponível 
físico e virtual). 
-SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de direito tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PROCESSOS DECISÓRIOS Código: ENEC61004 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Estudo do comportamento das variáveis aleatórias contínuas. Construção e análise do resultado 
de testes de hipóteses e números-índices. 
 

Bibliografia Básica: 
 
-ANDERSON, D.R. et al. Estatística Aplicada à Administração e Economia.2. ed. São Paulo: 
Thomson Learning, 2015.  
- SARTORIS, Alexandre. Estatística e Introdução à Econometria. São Paulo: Saraiva, 2013.  
- TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
- DOANE, David P; SEWARD, Lori E. Estatística Aplicada à Administração e Economia. 4 ed. São 
Paulo: McGraw Hill, 2014. (livro eletrônico) 
 http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308962 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- BUSSAB, Wilton de Oliveira. MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 
2012.  
- SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; GONÇALVES, Valter; MUROLO, Afrânio 
Carlos. Estatística: para os Cursos de Economia - 2, Administração e Ciências Contábeis. 3.ed. São 
Paulo: Atlas, 2011.  
- LEVINE, David M. STEPHAN, David. KREHBIEL, Timothy C. BERENSON, Mark L. Teoria e 
Aplicações-Usando Microsoft Excel em Português. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
- SMAILES, Joanne. MCGRANE, Ângela. Estatística Aplicada à Administração com Excel. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO INTEGRADA 

Disciplina: TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Código: ENEX61013 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

(    ) Teóricas   
( X ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Aplicação dinâmica de planilhas eletrônicas. Interface entre tecnologia e sistemas de informação, 
aplicada à Contabilidade. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- DREUX, M. A., AZEVEDO, F. U. B. Macros para Excel na Prática. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 

- MANZANO, J. A. N. G., MANZANO, A. L. N. G. Estudo Dirigido de Microsoft Office Excel 2013 

Avançado. São Paulo: Érica, 2015. 

- GIL, Antonio de Loureiro; BIANCOLINO, Cesar Augusto; BORGES, Tiago Nascimento. Sistemas de 

Informações Contábeis – Uma Abordagem Gerencial. São Paulo: Saraiva, 2011. 

- GONÇALVES, Rosana C. M. Grillo; RICCIO, Edson Luiz. Sistemas de Informação: Ênfase em 

Controladoria e Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. (livro eletrônico) 

http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471232 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- McFEDRIES, P. Fórmulas e Funções: Microsoft Office 2013. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015. 
- MATTOS, A. C. M. Sistemas de Informação: Uma Visão Executiva. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
- MARTELLI, Richard; MENDONÇA DE BARROS, Maria Silvia. Excell 2013 Avançado. São Paulo: 
SESC, 2013. 
- CORNACCHIONE JÚNIOR, Edgar Bruno. Informática Aplicada às Áreas de Contabilidade, 
Administração e Economia. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
- SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na Empresa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO Código: ENUN60831 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Estudo e discussão das mudanças no universo corporativo e a crescente importância do 
empreendedorismo.  Análise de habilidades e atitudes essenciais para empreendedores. Análise 
da mentalidade Empreendedora.  Análise de oportunidades de negócio. Planejamento de novos 
empreendimentos.  Apresentação dos novos Modelos de Negócios e fases de ideação. 
 

Bibliografia Básica: 
 
-BARON, Robert; SHANE Scott. A. Empreendedorismo: uma visão de processo. São Paulo: 
Thomson Learning, 2012. 

-DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor: empreender como opção de carreira. Pearson, 2009. 
Disponível em: https://bv4.digitalpages.com.br/?page=_2&section=0#/legacy/9788576052050 

-BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

-DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor: empreender como opção de carreira. Pearson, 2009. 

-PIGNEUR, Yves, OSTERWALDER, Alexander. Inovação em modelos de negócios - Business Model 
Generation. Alta Books, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 
 
-DOLABELA, Fernando. O segredo de Luisa. São Paulo: Sextante, 2008. 
-GHOBRIL, Alexandre N. Oportunidades, Modelos e Planos de Negócio. São Paulo: Editora 
Mackenzie, 2017 
-GEM. Global Entrepreneurship Monitor  - https://www.gemconsortium.org/ 
-GEM. Global Entrepreneurship Monitor 2018 - https://datasebrae.com.br/wp-
content/uploads/2019/02/GEM-2018-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-SEBRAE-Final-slide.pdf 
-GEM. Global Entrepreneurship Monitor  - SEBRAE 2018 - 
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/pesquisa-gem-
empreendedorismo-no-brasil-e-no-
mundodestaque9,5ed713074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD 
-PIGNEUR, Yves, OSTERWALDER, Alexander. Inovação em modelos de negócios - Business Model 
Generation. Alta Books, 2010 – deve ser B. Básica. 
-BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. - idem 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: INTRODUÇÃO A COSMOVISÃO REFORMADA Código: ENUN60829 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 3ª. 

Ementa: 
Estudo da relevância e contribuições da tradição protestante e, especialmente, da tradição 
Reformada ou Calvinista, para a construção da cultura ocidental moderna. Como a cosmovisão 
calvinista, sobretudo sua ética e espiritualidade, teria contribuído para o surgimento dos 
principais ideais e princípios modernos tais como as liberdades fundamentais, a primazia do 
indivíduo e da dignidade da pessoa humana, o surgimento do capitalismo, o ideal de democracia 
representativa, a expansão da ciência moderna, o estado laico e o direito natural. Questões 
importantes como as raízes protestantes dos Direitos humanos, da biodiversidade, das questões 
sociopolíticas e psicossociais, culturais, educacionais, profissionais da Modernidade e a discussão 
sobre os direitos fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, serão alvo desta disciplina. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- KUYPER, Abraham. Calvinismo. 2ª. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2015. 

- DAVID, K. N. Cosmovisão: a História de Um Conceito. Brasília: Ed. Monergismo, 2012. 

- WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. 

- CHANCELARIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Carta de Princípios. Disponível 
em: http://www.mackenzie.br/cartas_principios.html. Acesso em 20 de agosto de 2012. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- BIÉLER, A. O Pensamento Social e Econômico de João Calvino. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. 
- NASH, Ronald. Cosmovisões em Conflito. Escolhendo o Cristianismo em Um Mundo de Ideias. 
Brasília: Ed. Monergismo, 2017. 
- SIRE, James W.  Dando Nome ao Elefante: Cosmovisão Como um Conceito. Brasília: Ed. 
Monergismo, 2012. 
- MORELAND, J.P.; CRAIG, William Lane. Filosofia e Cosmovisão Cristã. São Paulo: Ed. Vida Nova, 
2005. 
- VAN TIL, Henry R. O conceito calvinista de cultura: a única teologia da cultura que é, de fato, 
relevante para o mundo. São Paulo: Cultura Cristã, 2010. 
 

 

 

 

 

 



110 
 

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE SOCIETÁRIA Código: ENEX61003 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais:  

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa:  

Ementa: 
Definições de métodos de avaliações de investimentos (Custo / Método de Equivalência 
Patrimonial); Compreensão das normas contábeis relativas à: aplicação, evidenciação, 
reconhecimento, mensuração e contabilização de valor justo. Estudo dos investimentos em 
empresas coligadas e controlada, bem como dos métodos de consolidação das demonstrações 
contábeis (procedimentos e divulgação); ativos intangíveis; propriedade para investimentos; ativo 
não circulante mantido para venda e operação descontinuada e demonstrações separadas. Ativos 
Biológicos. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária em IFRS e CPC. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. 
___________________________. Contabilidade Societária. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
____________________________ Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
- SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade Avançada: 
Aspectos Societários e Tributários. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2012. 
- GELBCKE, Ernesto Rubens et al.. Manual de Contabilidade  Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada: Textos, Exemplos e Exercícios 
Resolvidos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. IFRS na Prática: Perguntas e Respostas com Exemplos. São Paulo: 
Atlas, 2012.  
-  HENDRIKSEN, Eldon S; VAN BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2014.  
- MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial: instrumento de análise, instrumento e 
decisão. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
- PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís A. Martins de. Contabilidade Avançada – Texto 
e Testes com as respostas.  8. ed. São Paulo: 2012. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: PRÁTICA TRABALHISTA E SEGURIDADE SOCIAL Código: ENEC60017 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 4ª. 

Ementa: 
Compreensão prática das relações de emprego, de um contrato de trabalho e das possibilidades 
de terceirização de serviços. Elaboração dos documentos de controle da duração da jornada de 
trabalho, repouso semanal remunerado, férias, salário e remuneração. Caracterização prática do 
aviso prévio, da extinção do contrato de trabalho. Identificação dos dados necessários para 
anotar a CTPS, elaborar o contrato de trabalho e confeccionar o contracheque. Lei de cotas nas 
empresas. Inclusão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida no mercado de trabalho. 
Analise das questões étnicas e raciais no contrato de trabalho. Introdução ao Direito 
Previdenciário. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2015 
- MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 36 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
 - IBRAHIM, Fábio Zambitte. Resumo de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Impetus, 2014.  
- GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho.  
Rio de Janeiro: GEN/Editora Método, 2015. (livro eletrônico). 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- GRAVATÁ, Isabelli [et al.]. CLT Organizada. 6 ed. São Paulo : LTr, 2015.  
- CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; Neto, Francisco Ferreira Jorge. Prática Jurídica 
Trabalhista. 6 ed. São Paulo : Atlas, 2015. 
 - ALMEIDA, Amador Paes. Curso Prático de Processo do Trabalho. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
 - DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13 ed. São Paulo : LTr, 2013. 
 - LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2011. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS Código: ENEX61022 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais:  

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 4ª. 

Ementa: 
Estudo da identificação dos custos dos produtos/mercadorias e/ou serviços. Descrição da 
classificação dos custos, quanto à apropriação ou em função do volume de produção; Definições 
de Custos dos Produtos Vendidos, Sistemas de Acumulação de Custos, Métodos de Custeio. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- GUERRA, Luciano. Manual de Custos para Exame de Suficiência. São Paulo: Atlas, 2014. 
- SCHERRER, Alberto Manoel. Manual para o Exame de Suficiência do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
- QUINTANA, Alexandre Costa; et. al. Exame de Suficiência do C.F.C Comentado: aplicado aos 
demais concursos públicos da área contábil. São Paulo: Atlas, 2012. 
- SILVA, César Augusto Tibúrcio; NIYAMA, Jorge Katsumi. Contabilidade para Concursos e Exame 
de Suficiência. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. (livro eletrônico) 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484812 
   
Bibliografia Complementar: 
 
- ATKINSON, Anthony A.; BANKER, Rajiv D.; KAPLAN, Robert S.; YOUNG, S. Mark. Contabilidade 
Gerencial. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
- SAMANEZ, Carlos P. Matemática Financeira. 5 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 
- HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M. e FOSTER, George. Contabilidade de Custos. v 1, 11 
ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 
- IUDÍCIBUS; Et. all. Manual de Contabilidade Societária. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
- MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis. 7 ed. Ed.Atlas, SP, 2012. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Código: ENEX60028 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 4ª. 

Ementa: 
Interpretação das demonstrações contábeis, através do uso de indicadores econômico-
financeiros. Estudo dos indicadores tradicionais utilizados pelo mercado, através da abordagem 
dos aspectos de liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: Um Enfoque Econômico-Financeiro, 
11ª. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
- MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis. 8ª. ed. Ed. Atlas, SP, 2019.  
- MARTINS, Eliseu. DINIZ, Josedilton Alves. MIRANDA, Gilberto José. Análise Avançada das 
Demonstrações Contábeis. Uma Abordagem Crítica. 2ª ed.  São Paulo: Atlas, 2018. 
- MATARAZZO Dante C. Análise Financeira de Balanços. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. 13 ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2017.  
- MARTINS, Eliseu; DINIZ, Josedilton Alves; MIRANDA, Gilberto José. Análise Didática das 
Demonstrações Contábeis. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALVES, Aline e LAFFIN, Nathália Helena Fernandes. Análise das Demonstrações Financeiras. São 
Paulo: Atlas, 2018. 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Análise das Demonstrações Contábeis em IFRS e CPC. São Paulo: 
Atlas, 2019. 
- LINS, Luiz dos Santos e FILHO, José Franciso. Fundamentos e Análise das Demonstrações 
Contábeis. São Paulo: Atlas, 2011. 
- RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e Análise de Balanços Fácil. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
- PADOVEZE, Clóvis Luis e BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das Demonstrações 
Financeiras. 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: CÁLCULOS FINANCEIRO APLICADOS Código: ENEX60995 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 4ª. 

Ementa: 
Ensino de sistemas de Amortização; Cálculo Financeiro no Contexto Inflacionário. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- SAMANEZ, Carlos P. Matemática Financeira. 5 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014 
- SILVA, André Luiz Carvalhal. Matemática Financeira Aplicada. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010.- 
PUCCINI, Abelardo Puccini. Matemática Financeira: Aplicada e Objetiva. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 
2011.  
- BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. A Matemática das Finanças com Aplicações na HP 12C e 
Excel. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008. (livro eletrônico) 

http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465705 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ASSAF NETO. Matemática Financeira. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
- FERREIRA, Roberto Gomes. Matemática Financeira Aplicada. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
- OLIVEIRA, Gustavo F. Matemática Financeira Descomplicada para Cursos de Economia, 
Administração e Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013.  
- TAVARES, Rosana; CARRETE, Liliam Sanches. Cálculo no Mercado Financeiro: Conceitos, 
Ferramentas e Exercícios. São Paulo: Atlas, 2015. 

- TOSI, Armando José. Matemática Financeira com Utilização da HP 12 C. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: CONJUNTURA MACROECONÔMICA Código: ENEC61104 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 4ª. 

Ementa: 
Estudo dos objetivos do governo, caracterização das principais políticas econômicas, 
estabelecimentos de relações entre inflação e emprego, busca de compreensão do papel do 
câmbio na atividade econômica, análise do papel da moeda no ambiente macroeconômico, 
descrição dos efeitos do desemprego nos negócios e nos mercados de uma forma geral, 
diferenciação dos conceitos de crescimento e desenvolvimento, demonstração do papel do setor 
público na atividade econômica, levantamento de indicadores econômicos para a tomada de 
decisões, detalhamento da relação entre taxa de juros e demanda agregada, discussão da política 
econômica atual do governo, comparação entre políticas econômicas expansivas e restritivas, 
confronto entre a realidade econômica do Brasil e de outros países. 
 

Bibliografia Básica: 
 
-VASCONCELLOS, M. A. S.; GAMBOA, U. M. R.; TUROLLA, F. A. Macroeconomia para gestão 
empresarial. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547211110/cfi/0 
-FEIJÓ, C. A. et. al. Para entender a conjuntura econômica. Barueri: Manole, 2011. (Disponível 
físico e virtual). 
-SAMPAIO, Luiza. Macroeconomia Esquematizado. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
Disponpivel em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547230005/cfi/0!/4/2@100:0.00 
 

Bibliografia Complementar: 
 
-MANKIW, G. Introdução à Economia. Cengage Learning, 2019 (físico e virtual).   
-ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2016 (físico e virtual) 
-VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 2015 
(físico e virtual). 
-LANZANA, A. E. T. Economia Brasileira – Fundamentos e Atualidade. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 
-MONTELLA, M. Micro e Macroeconomia – Uma Abordagem Conceitual e Prática. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. (livro eletrônico). Disponível em: 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474462/pages/55900328 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA Código: ENEX61002 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 5ª. 

Ementa: 
Estudo das normas contábeis de procedimentos para identificação, reconhecimento, mensuração 
e divulgação aplicadas a: valor justo para redução ao valor recuperável de ativos, operações de 
arrendamento mercantil, informações por segmento, combinações de negócios, ágio, fusão, cisão 
e incorporação em companhias abertas. Divulgação sobre partes relacionadas. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Societária. 3 Ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
___________________________Novas mudanças contábeis nas IFRS. São Paulo: Atlas, 2016. 
- _________________________Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. 2ª ed.  São Paulo: 
Atlas, 2018. 
- GELBCKE, Ernesto Rubens et al.. Manual de Contabilidade  Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 
- IUDÍCIBUS, Sérgio de; LOPES, Alexsandro Broedel. Teoria Avançada da Contabilidade.2. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
- PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís A. Martins de. Contabilidade Avançada – texto e 
testes com as respostas.  8ª. ed. São Paulo: 2012.  
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada: Textos, Exemplos e Exercícios 
Resolvidos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
- OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva de; AMARAL. Amaury de Souza. Pronunciamento Contábil 01 
– Medida e Evidenciação do Valor Recuperável de Ativos. São Paulo: Atlas, 2013. 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. IFRS na Prática: Perguntas e Respostas com Exemplos. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE Código: ENEX61014 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 5ª. 

Ementa: 
Estudo das alterações das normas contábeis vigentes, bem como verificação e avaliação dos 
conhecimentos acumulados obtidos até a quarta etapa. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. 
_______________________. Contabilidade Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
- MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 12ª. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
- GELBCKE, Ernesto Rubens et al. Manual de Contabilidade Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 
- MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Iniciação à Contabilidade em IFRS e CPC: facilitada e 
sistematizada. São Paulo, Atlas, 2017. 
- HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M. e FOSTER, George. Contabilidade de Custos. 11ª ed. 
V. I e II. São Paulo: Prentice Hall, 2013.  
- MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis. 7 ed. Atlas: SP, 2012. 
- SZUSTER, Natan; et. all. Contabilidade Geral: introdução à Contabilidade Societária. 4ª ed São 
Paulo: Atlas, 2013. 
- RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS Código: ENEX61008 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 5ª. 

Ementa: 
Estudo dos métodos de custeio por absorção e variável; da relação custo/volume/lucro. Definição 
do ponto de equilíbrio, margem de segurança, grau de alavancagem operacional. Análise do 
conceito de custo-padrão (utilidade, importância, contabilização). Noções da metodologia de 
custeio ABC. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M. e FOSTER, George. Contabilidade de Custos. 11 ed. v 
I. São Paulo: Prentice Hall, 2013.  
- DUTRA, René Gomes. Custos: Uma Abordagem Prática. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- STARK, José Antonio. Contabilidade de Custos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (livro 
eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051183#9788576051183/
pages/_1 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- BORNIA, Antônio Cezar. Análise Gerencial de Custos: Aplicação em Empresas Modernas. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
- COGAN, Samuel. Custos e Formação de Preços: análise e prática. São Paulo: Atlas, 2013.  
- IUDÍCIBUS, Sérgio de; MELLO, Gilberto Ribeiro. Análise de Custos: uma abordagem quantitativa. 
São Paulo: Atlas, 2013.  
- LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de Contabilidade de Custos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
- SILVA, Raimundo Nonato Souza; LINS, Luiz dos Santos. Gestão de Custos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE DE TRIBUTOS INDIRETOS Código: ENEX60999 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 5ª. 

Ementa: 
Carga Tributária no Brasil. Repartições Tributárias. Contabilização de tributos indiretos: ICMS, ISS 
e IPI. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 16.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 
- HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas 2016 – interpretação e prática. 41.ed. São 
Paulo: IR Publicações, 2016. 
- PÊGAS. Paulo Henrique Barboza. Manual de Contabilidade Tributária. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2017. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 13.ed. Salvador: Juspodivm, 2019. 
- FERREIRA, Ricardo J. Manual do ISS para Concursos. 2.ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2019. 
- KOCH, Deonísio. Manual do ICMS – Teoria e Prática. 5.ed. Rio de Janeiro: Juruá, 2017. 
- OLIVEIRA, Luís Martins de; et. alii. Manual de Contabilidade Tributária. 14.ed. São Paulo: Atlas, 
2015. 
- TAPAJÓS, Jayro. IPI para concursos. Curitiba: Juruá, 2014. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: PERÍCIA CONTÁBIL Código: ENEC60047 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 5ª. 

Ementa: 
 
Conceitos Básicos; indicação; honorários; planejamento; quesitos; diligências; laudo pericial e 
parecer técnico; perícia de responsabilidade civil; perícia de apuração de haveres; perícia de 
liquidação trabalhista; perícia de contratos financeiros; perícia de sistema financeiro da 
habitação. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ZANLUCA, Julio Cesar. Manual de Perícia Contábil. Obra eletrônica. Paraná. Portal  Tributário e 
Maph, 2011. 
- ORNELAS, Martinho Maurício Gomes. Perícia contábil. 4ª ed. São Paulo. Atlas, 2003. 
- SÁ, Antônio Lopes de. Perícia contábil. 8ª ed. São Paulo. Atlas, 2008. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil. 4ª ed. São Paulo. Atlas, 2007. 
- JULIANO, Rui. Manual de Perícias. 3ª ed. Rio Grande do Sul. 2009, 
www.manualdepericias.com.br. 
- ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil. 4ª ed. São Paulo. Atlas, 2007. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: PRÁTICA PROCESSUAL FISCAL E TRIBUTÁRIA Código: ENEC60025 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 5ª. 

Ementa: 
Estudo das normas gerais de tributação e do sistema tributário nacional. Definições de tributos 
em espécie, crédito tributário, lançamento, modalidades, formas de suspensividade da 
exigibilidade do crédito, da extinção e da exclusão do mesmo. Isenção tributária para pessoas 
com deficiência ou com doença grave. Processo administrativo fiscal e dívida ativa. 
Caracterização de ilícito tributário e responsabilidade dos agentes. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20 ed. São Paulo :  Saraiva, 2015. 
- BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  
- MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2015.  
- CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. (livro 
eletrônico)  
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502197008 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- SABBAG, Eduardo de Martins. Manual de Direito Tributário. 4. ed. Saraiva: São Paulo, 2012. 
- CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28. ed. Malheiros: São 
Paulo, 2012. 
- ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
- COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2009.  
- TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Tributário. 16. ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2009.  
- MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário. 14. ed. Saraiva: Rio de Janeiro, 
2012. (livro eletrônico) 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502148819 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE AVANÇADA Código: ENEX60997 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 6ª. 

Ementa: 
Estudo das normas contábeis relativas a: evento subsequente; custo de empréstimos; subvenção 
e assistência governamentais; efeito das mudanças nas taxas de câmbio; instrumentos 
financeiros; elaboração da demonstração do resultado abrangente; políticas contábeis, as 
mudanças de estimativas e retificações de erros; e  elaboração da demonstração do valor 
adicionado. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti, Contabilidade Avançada: textos, exemplos e exercícios resolvidos. 
3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
- _____________ .Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. 2ª. Ed. São Paulo, Atlas: 2018 
- _____________. Novas mudanças contábeis nas IFRS. São Paulo: Atlas, 2016. 
- GELBCKE, Ernesto Rubens et al.. Manual de Contabilidade  Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- GALDI, Fernando Caio; BARRETO, Eric e FLORES, Eduardo. Contabilidade de Instrumentos 
Financeiros. São Paulo: Atlas, 2018. 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
- MARION, José Carlos e RIOS, Ricardo Pereira. Contabilidade Avançada. São Paulo: Atlas, 2017. 
- PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís A. Martins de. Contabilidade Avançada.  8 ed. 
São Paulo: 2012 
 

 

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO INTEGRADA 

Disciplina: PRÁTICAS CONTÁBEIS EM LABORATÓRIO Código: ENEX61012 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

(     ) Teóricas   
( X ) Práticas 

Etapa: 6ª. 

Ementa: 
Prática simulada em laboratório com uso de software específico da área contábil para a 
realização das atividades de escrituração e de preparação de relatórios contábeis. 
 

Bibliografia Básica: 
 
Guia de usuário e módulos de vídeo treinamento do software Domínio (Thompson Reuters). 
 

Bibliografia Complementar: 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE GERENCIAL Código: ENEX60042 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 6ª. 

Ementa: 
Detalhamento dos sistemas de controles gerenciais. Apresentação dos mecanismos integrados de 
controles gerenciais e processos decisórios, com a utilização de ferramentas e indicadores de 
desempenho. Elaboração e análise de orçamento empresarial e projeção de demonstrações 
contábeis. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ATKINSON, Anthony A.; BANKER, Rajiv D.; KAPLAN, Robert S.; YOUNG, S. Mark. Contabilidade 
Gerencial. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
- CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
- JIAMBALVO, James. Contabilidade Gerencial. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
- COGAN, Samuel. Contabilidade Gerencial: Uma Abordagem da Teoria das Restrições. São Paulo: 
Saraiva. (livro eletrônico)  
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502095502/pages/57927904 
  
 

Bibliografia Complementar: 
 
- BORNIA, Antônio Cezar. Análise Gerencial de Custos: Aplicação em Empresas Modernas. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
- MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- HORNGREN, Charles T.; SUNDEM, Gary; STRATTON, Wiliam. Contabilidade Gerencial. São Paulo. 
Prentice Hall. 2010. 
- PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Gerencial: Um Enfoque em Sistema de Informação 
Contábil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- CARDOSO, Ricardo Lopes; MÁRIO, Poueri do Carmo; AQUINO, André Carlos Busanelli de. 
Contabilidade Gerencial – Mensuração, Monitoramento e Incentivos. São Paulo: Atlas, 2007. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA Código: ENEC60855 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 6ª. 

Ementa: 
Introdução aos conceitos financeiros básicos e estabelecimento da inter-relação dos princípios de 
administração financeira com outras ciências. Visão geral das técnicas de orçamento de capital e 
análise dos investimentos de longo prazo. Enfoques comportamentais relacionados ao risco e 
retorno dos investimentos financeiros. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de Administração Financeira. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 
- HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira Aplicada, 
Estratégias Financeiras e Orçamento Empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
- GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 
- MEGLIORINI, Evandir. Administração Financeira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. (livro 
eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574434#9788564574434/
pages/-12 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor.  6 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
- D’AMATO, Carmem Lúcia, et. All. Curso Básico de Finanças: Entendendo Finanças de Maneira 
Prática e Objetiva. São Paulo, Atlas, 2012.  
- FERRONATO, Airto João. Gestão Contábil - Financeira de Micro e Pequenas Empresas: 
Sobrevivência e Sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2015.  
- MOREIRA, José Carlos. Orçamento Empresarial: Manual de Elaboração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
- SOUZA, Acilon Batista de. Curso de Administração Financeira e Orçamento: Princípios e 
Aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS Código: ENEC60043 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 6ª. 

Ementa: 
Estudo das principais operações praticadas pelo mercado financeiro com enfoque operacional 
nas empresas financeiras e não financeiras. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 12 ed. São Paulo: Atlas 2014. 
- FORTUNA. Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: Ed. Qualitymark, 
19 ed, 2015.- NIYAMA, Jorge Katsumi e Gomes, Amaro L. Oliveira. Contabilidade de Instituições 
Financeiras. 3 ed. São Paulo: Atlas 2012. 
- KERR, Roberto. Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Pearson, 2011. (livro eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058892#9788576058892/
pages/_1 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- KERR, Roberto Borges. Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Pearson, 2011. 
- LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do Mercado de Capitais. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
- PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais.  7 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
- ROGANTE, Sérgio. Mercado Financeiro Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009 
- SAMANEZ, Carlos Patrício. Gestão de Investimentos e Geração de Valor. São Paulo: Ed. Pearson,  
2010. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE DE TRIBUTOS DIRETOS Código: ENEX60998 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 6ª. 

Ementa: 
Contabilização de tributos diretos: IRPJ e CSLL. Abordagem dos regimes cumulativo e não 
cumulativo do PIS e COFINS. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Simples 
Nacional. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 16.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 
- PÊGAS. Paulo Henrique Barboza. Manual de Contabilidade Tributária. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2017. 
- SANTOS, Cleônimo. Simples Nacional. 5.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018.  
 

Bibliografia Complementar: 
 
- KERR, Roberto Borges. Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Pearson, 2011. 
- LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do Mercado de Capitais. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
- PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais.  7 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
- ROGANTE, Sérgio. Mercado Financeiro Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009 
- SAMANEZ, Carlos Patrício. Gestão de Investimentos e Geração de Valor. São Paulo: Ed. Pearson,  
2010. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE PÚBLICA Código: ENEX60041 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 7ª. 

Ementa: 
Estudo sobre a teoria geral da Contabilidade Pública, patrimônio e sistemas contábeis. Análise 
dos procedimentos contábeis orçamentários. Definição do plano de contas aplicado ao setor 
público. Exame das demonstrações contábeis aplicáveis ao setor público, consolidação das 
demonstrações contábeis, sistema de informação de custos do setor público, controle interno. 
Detalhamento das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, publicadas 
pelo IFAC (IPSAS). 
 

Bibliografia Básica: 
 
- FEIJÓ, Paulo Henrique. Entendendo as mudanças: na contabilidade aplicada ao setor público 
1.ed. Brasília: Gestão Pública Ed., 2013. 
- FEIJÓ, Paulo Henrique; CARVALHO JÚNIOR, Jorge Pinto de; RIBEIRO, Carlos Eduardo. 
Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público 1. ed. Brasília: Gestão 
Pública, 2015. 
- FEIJÓ Paulo Henrique; CARVALHO JÚNIOR, Jorge Pinto de; BARBOSA Diogo Duarte; ALMEIDA 
Fernando Carlos Cardoso; SANTOS Vitor Maciel dos. Entendendo a Contabilidade Patrimonial 
Aplicada ao Setor Público: do Ativo ao Patrimônio Líquido 1. ed. Brasília: Gestão Pública, 2017. 
- FEIJÓ Paulo Henrique; RIBEIRO, Carlos –Eduardo; CARVALHO JÚNIOR Jorge Pinto de. 
Entendendo o plano de contas aplicado ao setor público 2. ed. Revisada e ampliada. Brasília: 
Gestão Pública, 2017. 
- FEIJÓ, Paulo Henrique; MENEZES, Rodrigues Leandro; RIBEIRO Carlos Eduardo; DANTAS Gilvan 
da Silva. Entendendo as demonstrações aplicadas ao setor público 1. ed. Brasília: Gestão Pública, 
2017. 

Bibliografia Complementar: 
 
- SILVA, Valmir Leôncio da Silva. A nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Uma 
Abordagem Prática. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 - CASTRO, Domingos Poubel de. Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público. 5 
ed. São Paulo: Atlas, 2013. - Manual Para Exame de Suficiência do CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE. 2013. 
 - SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. - SILVA, Lino 
Martins da. Contabilidade Governamental: Um Enfoque Administrativo. 9 ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO INTEGRADA 

Disciplina: CONTABILIDADE DIGITAL Código: ENEX61000 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

(    ) Teóricas   
( X ) Práticas 

Etapa: 7ª. 

Ementa: 
Contabilização em plataforma digital dos seguintes conteúdos tributários: SIMPLES NACIONAL, 
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), Regimes de Tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (IRPJ/CSLL) e apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS). 
 

Bibliografia Básica: 
 
- FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 16.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 
- PÊGAS. Paulo Henrique Barboza. Manual de Contabilidade Tributária. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2017. 
- SANTOS, Cleônimo. Simples Nacional. 5.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 13.ed. Salvador: Juspodivm, 2019. 
- AZEVEDO, Osmar Reis. MARIANO, Paulo Antônio. SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO 
DIGITAL. 8.ed. São Paulo: SAGE/IOB, 2016. 
- HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas 2016 – interpretação e prática. 41.ed. São 
Paulo: IR 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: GESTÃO FINANCEIRA Código:  

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 7ª. 

Ementa: 
Fundamentação das decisões financeiras de curto prazo. Estudo das ferramentas universalmente 
utilizadas na gestão do capital de giro. Aprofundamento da análise financeira das empresas e 
visão geral da metodologia de cálculo do custo de capital. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de Administração Financeira. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 
- HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira Aplicada, 
Estratégias Financeiras e Orçamento Empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
- GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 
- MEGLIORINI, Evandir. Administração Financeira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. (livro 
eletrônico) 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574434#9788564574434/
pages/-12 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor.  6 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
- D’AMATO, Carmem Lúcia, et. All. Curso Básico de Finanças: Entendendo Finanças de Maneira 
Prática e Objetiva. São Paulo, Atlas, 2012.  
- FERRONATO, Airto João. Gestão Contábil - Financeira de Micro e Pequenas Empresas: 
Sobrevivência e Sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2015.  
- MOREIRA, José Carlos. Orçamento Empresarial: Manual de Elaboração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
- SOUZA, Acilon Batista de. Curso de Administração Financeira e Orçamento: Princípios e 
Aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574434#9788564574434/pages/-12
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574434#9788564574434/pages/-12
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO Código: ENEX61011 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 7ª. 

Ementa: 
Planejamento Tributário: conceitos básicos. Regime do Lucro real: o Imposto de Renda sobre a 
Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. A Escrituração Contábil Fiscal – ECF. 
Tributos Diferidos e Juros sobre Capital Próprio. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- CAROTA, José Carlos. Planejamento Tributário & Incentivos Fiscais Empresariais. Rio de Janeiro: 
Juruá, 2018. 
- HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas 2016 – interpretação e prática. 41.ed. São 
Paulo: IR Publicações, 2016. 
- PÊGAS. Paulo Henrique Barboza. Manual de Contabilidade Tributária. 9.ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2017. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 13.ed. Salvador: Juspodivm, 2019. 
- MATEUS, Alexandre Costa dos Santos. Contabilidade Tributária. São Paulo: Atlas, 2015. 
- OLIVEIRA, Luís Martins de; et. alii. Manual de Contabilidade Tributária. 14.ed. São Paulo: Atlas, 
2015. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: AUDITORIA BÁSICA Código: ENEX60994 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 7ª. 

Ementa: 
Habilitar aos conceitos para o exercício da profissão de auditor na área pública e privada, com 
base na legislação vigente. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

- GRAMLING, Audrey A. et. al. Auditoria. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

- ATTIE, William. Auditoria Conceito e Aplicações. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

- PEREZ JUNIOR, José Hernandes. Auditoria de Demonstrações Contábeis – Normas e 

Procedimentos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012. (livro eletrônico) 

http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522469918 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de Auditoria e Revisão das Demonstrações Financeiras. 2 ed. 

São Paulo Atlas, 2015.  

- FERNANDES, Antonio Miguel ET AL. Auditoria das Demonstrações Contábeis. 2 ed. FGV: Rio de 

Janeiro, 2014. 

 - LINS, Luiz dos Santos. Auditoria: Uma Abordagem Prática com Ênfase em Auditoria Externa. 3 

ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

- CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

- ATTIE, William. Auditoria Interna. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522469918
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO BÁSICA  

Disciplina: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO Código: ENUN61108 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 7ª. 

Ementa: 
Compreensão sobre o processo de investigação científica. Estudo sobre problema e as hipóteses 
da pesquisa. Planejamento da pesquisa. Uso de informações bibliográficas. Tratamento 
estatístico dos dados. Análises e inferências. Elaboração do relatório de pesquisa. Busca 
familiarizar o aluno com as técnicas de pesquisas existentes e as relações entre a teoria e o 
trabalho empírico para a construção de um projeto de pesquisa. As técnicas utilizadas para 
investigação, coleta e análise de dados são enfatizadas. Trabalhar de forma ordenada e 
sequenciada as etapas necessárias à elaboração do projeto de investigação. Levantamento de 
material bibliográfico para a fundamentação teórica da pesquisa. Investigação sobre as técnicas e 
procedimentos necessários para o tratamento do problema de pesquisa. Levantamento do tipo 
de dados necessário para a fundamentação da pesquisa e sua disponibilidade. Redação de um 
projeto de pesquisa. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 12 ed. São Paulo: Cortez, 
2015. 
- MARION, José Carlos; DIAS, Reinaldo; TRALDI, Maria Cristina. Monografia para os cursos de 
administração, contabilidade e economia. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- SILVA, Antônio Carlos Ribeiro da. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade. 3 ed. 2ª. 
imp. São Paulo: Atlas, 2010. 
- MAGALHÃES, Gildo. Introdução à Metodologia da Pesquisa: Caminhos da Ciência e Tecnologia. 
São Paulo: Ática, 2005. (livro eletrônico)  
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777#9788508097777/
pages/_1 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT – Comentadas para Trabalhos Científicos. 5 ed. 
Paraná: Juruá, 2015. 
- PINHEIRO, Jorge; HOUNSELL, Franci. Monografia em Ciências Jurídicas e Sociais – Como 
Elaborar. 3 ed. Paraná: Juruá, 2014. 
- RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: Guia Para Eficiência nos Estudos. 7 ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
- COIMBRA, Camila Lima. Didática para o ensino nas áreas de Administração e Ciências 
Contábeis. São Paulo: Atlas, 2012. 
- GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos e Pesquisas. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

 

 

 

http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777#9788508097777/pages/_1
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777#9788508097777/pages/_1
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
ATUARIAIS, DO 3O SETOR E AMBIENTAL 

Código: ENEX60996 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 8ª. 

Ementa: 
Estudo do comportamento descritivo dos dados em análises unidimensional e bidimensional. 
Análise da probabilidade de ocorrência de eventos e o comportamento de Variáveis Aleatórias 
Discretas. 
 

Bibliografia Básica: 
 
– CHAN, Betty L.; SILVA, Fabiana L. da; MARTINS, Gilberto de A. Fundamentos da Previdência 
Complementar: da Atuária à Contabilidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
– FERREIRA, Araceli Cristina; SIQUEIRA, José Ricardo Maia de; GOMES, Mônica Zaidan. 
Contabilidade Ambiental e Relatórios Sociais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
– FILGUEIRAS, Cláudio. Manual de Contabilidade Bancária. 4ª ed. São Paulo: Elsevier, 2011.  
– SLOMSKY, Walmor; [et al.]. contabilidade do terceiro setor: associações, fundações, partidos 
políticos e organizações religiosa: uma abordagem operacional aplicável às ... Partidos políticos e 
organizações religiosas. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
– ALENCAR, Hermes Arrais. Cálculo de Benefícios Previdenciários: Regime Geral de Previdência 
Social. São Paulo: Atlas, 2009. 
– AZEVEDO, Gustavo H. W. de. Seguros, Matemática Atuarial e Financeira. São Paulo: Saraiva, 
2008. 
– CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Manual de procedimentos contábeis e prestação de 
contas das entidades de interesse social. 2. Ed. Brasília: CFC, 2012. 
– FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2005. 
– GOMES, Amaro L. Oliveira e Niyama, Jorge Katsumi. Contabilidade de Instituições Financeiras. 
4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
– OLIVEIRA, Aristeu de. Manual do terceiro setor e instituições religiosas: trabalhista, 
previdenciária, contábil e fiscal. São Paulo: 2014. 
– RIBEIRO, Maisa de Souza. Contabilidade Ambiental. São Paulo: Atlas, 2008.  
– TINOCO, João Eduardo Prudêncio; KRAEMER, Maria Elizabeth Pereira. Contabilidade e gestão 
ambiental. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTABILIDADE Código:  

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 8ª. 

Ementa: 
Verificação e avaliação dos conhecimentos acumulados obtidos até a sétima etapa do curso. 
Estudo do código de ética profissional. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. 
_______________________. Contabilidade Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
- MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 12ª. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
- GELBCKE, Ernesto Rubens et al. Manual de Contabilidade Societária. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2018. 
- MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
- MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Iniciação à Contabilidade em IFRS e CPC: facilitada e 
sistematizada. São Paulo, Atlas, 2017. 
- HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M. e FOSTER, George. Contabilidade de Custos. 11ª ed. 
V. I e II. São Paulo: Prentice Hall, 2013.  
- MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis. 7 ed. Atlas: SP, 2012. 
- SZUSTER, Natan; et. all. Contabilidade Geral: introdução à Contabilidade Societária. 4ª ed São 
Paulo: Atlas, 2013. 
- RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: CONTROLADORIA Código: ENEX61015 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 8ª. 

Ementa: 
Definição de Controladoria e as Funções do Controlador. A Lei Sarbanes-Oxley. Governança 
Corporativa. Modelo de Gestão. Sistemas de Informações Empresariais. Gestão de Riscos 
Empresariais. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: teoria e prática. 5.ed. Rio de 
Janeiro: GEN, 2017. 
- OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ JÚNIOR, José Hernandes; SANTOS, Carlos Alberto dos. 
Controladoria Estratégica: textos e casos práticos com solução. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
- SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. Manual de Controladoria. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- NASCIMENTO, Auster Moreira; REGINATO, Luciane. Controladoria: um enfoque na eficácia 
organizacional. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
- _______________, Auster Moreira; REGINATO, Luciane. Controladoria: um instrumento de 
apoio ao processo decisório. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
- OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva. Controladoria - Fundamentos do Controle Empresarial. 2.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: ORÇAMENTO EMPRESARIAL Código: ENEX61010 

Carga horária total (horas): 33 
Aulas Semanais: 2 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 8ª. 

Ementa: 
Definição de sistema orçamentário, análise dos diversos tipos de orçamentos, peças 
orçamentárias, fluxo das informações e montagem das demonstrações financeiras projetadas 
(Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Fluxo de Caixa). 
 

Bibliografia Básica: 
 
–  CARDOSO Ruy Lopes. Orçamento empresarial:  aprender fazendo. São Paulo: 
ATLAS, 2012.  
–  FREZATTI, Fábio orçamento empresarial:  planejamento e controle gerencial (6ª 
ed.) –   São Paulo: ATLAS, 2014.  
–  HOJI,  Masakazu. Orçamento empresarial: passo a passo. São Paulo: Atlas, 2017 
 

Bibliografia Complementar: 
 
–  LUNKES, Rogério João.  Manual de orçamento. São Paulo: (2ª ed. –  5ª reimp.)   
–    Editora ATLAS, 2011.  
–  MOREIRA, José Carlos. Orçamento empresarial:  manual de  elaboração. (5ª ed. 
–  8ª reimp.) –  São Paulo. Editora ATLAS, 2011 
–  PADOVEZE, Clóvis Luís. Planejamento orçamentário . (3ª ed.). São Paulo: Pearson. 
2015. 
–  PADOVEZE, Clóvis Luís; TARANTO, Fernando Cesar. Orçamento Empresarial: Novos 
Conceitos e Técnicas. São Paulo: Pearson. 2008. 
–  SANTOS, José Luiz dos, [et.  al.] .  Fundamentos de orçamento empresarial .  
(Coleção Resumos de Contabil idade). São Paulo:  Editora Atlas, 2008.       
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS - VALUATION Código: ENEX61009 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 8ª. 

Ementa: 
Estudo sobre os conceitos e técnicas de valoração das empresas. Exame dos diferentes conceitos 
de risco. Aprendizagem de cálculos do custo de capital. 
 

Bibliografia Básica: 
 
– ASSAF NETO, Alexandre. Valuation - métricas de valor e avaliação de empresas. 3ª ed. –  São 
Paulo: atlas, 2019. 
– PÓVOA, Alexandre. Valuation - como precificar ações. 2ª ed. são paulo: atlas, 2019. 
– SERRA, Ricardo Goulart; Wickert, Michael.  Valuation - guia fundamental e modelagem em 
excel®. São Paulo: Atlas, 2019. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
– COPELAND, Tom; KOOLER, Tim; MURRIM, Jack. . Avaliação de empresas – valuation: 

Calculando e Gerenciando o Valor das Empresas. São Paulo: Pearson, 2001. 

– DAMODARAN, Aswath. Valuation - como avaliar empresas e escolher as melhores ações. São 
Paulo: LTC, 2012. 
– CORREIA NETO, Jocildo Figueiredo; BRANDÃO, José Wellington. valuation empresarial. 
Avaliação de empresas considerando o risco. São Paulo: Alta Books, 2018.  
– VALENTE, Paulo Gurgel [et.al]. Guia para a compra e venda de empresas - avaliação e 
negociação: avaliação e negociação, due diligence, aspectos jurídicos e societários, governança 
corporativa nas empresas negociadas. São Paulo: LTC, 2014. 
– SANTOS, José Odálio dos. Valuation: um guia prático. 2ª ED. rio de Janeiro: Saraiva, 2018. 
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: AUDITORIA AVANÇADA Código: ENEX60993 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

( X ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 8ª. 

Ementa: 
Habilitar aos conceitos para o exercício da profissão de auditor na área pública e privada, com 
base na legislação vigente. 
 

Bibliografia Básica: 
 
- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
- GRAMLING, Audrey A. et. al. Auditoria. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
- ATTIE, William. Auditoria Conceito e Aplicações. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
- PEREZ JUNIOR, José Hernandes. Auditoria de Demonstrações Contábeis – Normas e 
Procedimentos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012. (livro eletrônico) 
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522469918 
 

Bibliografia Complementar: 
 
- LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de Auditoria e Revisão das Demonstrações Financeiras. 2 ed. 
São Paulo Atlas, 2015.  
- FERNANDES, Antônio Miguel ET AL. Auditoria das Demonstrações Contábeis. 2 ed. FGV: Rio de 
Janeiro, 2014. 
 - LINS, Luiz dos Santos. Auditoria: Uma Abordagem Prática com Ênfase em Auditoria Externa. 3 
ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
- CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
- ATTIE, William. Auditoria Interna. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank#/books/9788522469918
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Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Núcleo Temático: FORMAÇÃO INTEGRADA 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO Código: ORTC60044 

Carga horária total (horas): 67 
Aulas Semanais: 4 

(    ) Teóricas   
( X ) Práticas 

Etapa: 8ª. 

Ementa: 
Estudo acerca de um tema específico, atinente ao currículo do curso, escolhido pelo aluno. 
Definição da mais adequada metodologia para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa 
científica. Elaboração da monografia, de acordo com o calendário de atividades de TCC definido 
pela Coordenação do curso para o semestre. 
 

Orientações Gerais 
 

1. Caso a Banca aponte a necessidade de ajustes, o aluno deve efetuá-las; 
2. Após aprovado pela Banca, o TCC deverá ser depositado no TIA, clicando na opção 

ENTREGA DE TCC PARA DEPÓSITO NA BIBLIOTECA, no prazo de 30 dias. A postagem final 
do TCC para a Biblioteca é OBRIGATÓRIA para a Colação de Grau. 

 

 

 


