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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade IMESP MONITOR, com sede na Avenida Rangel Pestana, nº 1105, 

Bairro Brás, São Paulo, SP, é um estabelecimento particular de ensino superior, 

pessoa jurídica de direito, com fins lucrativos – Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob 

nº 60.943.974/0001-30. 

 

A Faculdade IMESP Monitor é uma Instituição ofertante de educação presencial 

e a distância, destacando-se essa vertente como efetiva possibilidade de acesso 

democrático à Educação Superior. Partindo da sólida experiência construída em 77 

anos de existência da Mantenedora – fundada em 1939, expande-se, agora, a níveis 

mais amplos, objetivando a manutenção da qualidade e pioneirismo, ao prestar 

serviços relevantes de abrangência nacional, constituindo-se, portanto, em verdadeira 

ação de caráter-político pedagógico para a causa da Educação que defende. 

 

A Faculdade IMESP MONITOR, na qualidade de instituição particular de 

educação superior, tem sua missão concebida em:  

 

“Oferecer educação de qualidade, democratizando seu acesso através do ensino 

presencial e a distância, com vistas à formação de um profissional ético e competente, 

possibilitando sua participação efetiva no mundo do trabalho, como cidadão 

comprometido com o desenvolvimento da sociedade do século XXI”. 

 

 

A missão da Faculdade IMESP Monitor é possibilitar o acesso a Educação 

Superior de qualidade, na modalidade presencial e a distância e desta forma contribuir 

para evolução do ser humano, ampliando sua consciência cidadã e valorizando sua 

individualidade, como elemento ativo do processo de crescimento do país. 

 

A Faculdade IMESP Monitor tem como objetivo geral consolidar-se como uma 

Instituição de Ensino Superior, com ideais de qualidade, para promover e disseminar o 

saber universal com ênfase na realidade brasileira. 
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O cumprimento dessa missão contribui para sua consolidação como instituição 

capaz de implementar processos de gestão democrática na busca de mecanismos 

sistemáticos para lidar, de forma qualificada, com as tomadas de decisões com a 

análise, proposição, acompanhamento e avaliação de suas ações. 

 

A adoção de uma política de gestão participativa e sustentável é outro 

diferencial, enquanto instituição de ensino superior, na busca de ajustar-se 

adequadamente, ao atual desenvolvimento do sistema educacional e atender às 

demandas advindas deste milênio.   

 

A gestão participativa não ocorre somente no âmbito da tomada de decisões 

pelos órgãos colegiados. A participação também está presente em seus resultados 

financeiros, visto que toda a equipe técnico-administrativa e acadêmica terá 

participação vinculada aos resultados avaliativos e financeiros projetados. Trata-se de 

uma grande inovação do ponto de vista de política de pessoal, visto que o mérito será 

um dos pontos altos da relação entre os colaboradores. 

 

Somando-se a este indicador, as políticas governamentais de acesso à 

educação formal, especialmente no ensino superior, têm trazido a esse nível de ensino, 

camadas da população que antes se encontravam excluídas. Esta realidade tem 

possibilitado o acesso da população jovem brasileira na educação superior, impondo 

aos órgãos instituírem mecanismos de regulação e regulamentação, visando 

estabelecer padrões mínimos de qualidade.  

 

Nessa perspectiva, a Faculdade IMESP Monitor, com sede na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, visa assegurar maior nível de qualidade acadêmico-

científica dos alunos e do corpo docente, o incentivo a programas de apoio acadêmico, 

como iniciação científica, produção intelectual, artística e cultural, bem como contribuir 

para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, em 

relação à expansão do ensino de graduação com ampliação da oferta de vagas e 

criação de novos cursos.  
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O presente Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis PPC, apresenta 

a busca de indicar novos caminhos como forma de garantir o cumprimento pleno do 

importante papel de uma Instituição educacional na qualidade de Instituição de Ensino 

Superior, como entidade geradora de conhecimento didático técnico-científico, ao 

desenvolver as funções básicas da educação superior:  ensino, pesquisa e extensão.  

 

Portanto, o presente documento norteará os programas e projetos a serem 

desenvolvidos em função das políticas educacionais definidas para a Faculdade IMESP 

Monitor de São Paulo. Do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento 

institucional, este plano prevê, também, as ações de expansão, em consonância com o 

planejamento econômico-financeiro para dar suporte a sua operacionalização.  

 

 

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

Avanços científicos e tecnológicos imprimem a todos novas formas de se 

relacionar com o mundo e com o conhecimento, exigindo dos educadores e das 

instituições de ensino propostas pedagógicas que atendam às necessidades da 

sociedade. 

O Curso de Ciências Contábeis da Faculdade IMESP Monitor tem a intenção de 

formar um profissional com sólida base teórica e prática e com conhecimentos 

adicionais que propiciem um rápido ajustamento em mercado de trabalho cada vez 

mais complexa, sofisticado e menos disposto em complementar a formação acadêmica 

do graduado para adequá-lo às suas reais necessidades de mão de obra 

especializada. 

As disciplinas que compõem o currículo pleno provêm de matérias classificadas 

como de formação geral, específica e complementar. 

Para a propositura do Curso de Ciências Contábeis Faculdade IMESP Monitor 

devem-se levar em conta os fenômenos da globalização e competitividade que exigem 

profissionais altamente qualificados e adequados às inovações tecnológicas e 

científicas que caracterizam o mundo contemporâneo. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis foi estruturado em 

conformidade com o PPI/PDI da Faculdade IMESP Monitor. Sua finalidade é, portanto, 

determinar objetivos e procedimentos para cumprimento da missão institucional; 
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consolidar uma relação didático-pedagógica entre professor– aluno–conhecimento, 

com intuito de alcançar melhor qualificação e padrão de excelência. Ressalte-se que o 

curso em questão procura acompanhar, além da visão institucional, a realidade frente a 

um novo mercado de trabalho a ser explorado: o do contador. 

O Curso de Graduação de Ciências Contábeis contempla um perfil profissional 

que revele responsabilidade social de seus egressos e sua atuação técnica e 

instrumental, articulada com outros ramos do saber e, portanto, com outros 

profissionais, evidenciando o domínio de habilidades e competências inter e 

multidisciplinares. 

Em consonância com o PPI/PDI da Faculdade IMESP Monitor as políticas de 

ensino do curso, seguem as seguintes diretrizes: 

1.Formação generalista e com sólida base científica e tecnológica. 

2.Ensino centrado no aluno como meio de desenvolver a capacidade analítica, a 

autonomia intelectual e as competências gerais e específicas para atuar no 

mercado de trabalho em constante evolução. 

3.Adoção de metodologias de ensino inovadoras como suporte para a 

aprendizagem baseada em problemas de abordagem inter e transdisciplinar, no 

sentido de desenvolver o pensamento lógico, o senso investigativo e a 

autonomia intelectual dos alunos. 

4.Ensino com bases humanistas, visando propiciar o desenvolvimento pessoal 

dos discentes e conscientizá-los do seu papel como agente de transformação da 

sociedade. 

 

As políticas de pesquisa do curso são centradas na produção do conhecimento e 

na sua aplicação, visando estreitar a relação da instituição com a sociedade. 

Terão destaque temas da chamada como “Nova Economia”, na qual o 

conhecimento e a inovação tecnológica substituem outros parâmetros de 

competitividade (trabalho, capital, terra) para o empreendedorismo e o 

desenvolvimento. 

São as seguintes diretrizes institucionais que norteiam a pesquisa no curso: 

1.Formação e Inserção dos grupos de pesquisa junto ao Sistema Nacional de 

Ciência e Tecnologia (CNPQ/MCT). A finalidade é possibilitar a divulgação das 

atividades de pesquisa e permitir avaliações periódicas, sob critérios e 

parâmetros de qualidade, reconhecidos nacionalmente. 
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2.Incentivo à cooperação entre grupos, articulando a composição de equipes 

multidisciplinares, necessárias ao desenvolvimento de projetos de grande 

complexidade. 

3.Articulação da pesquisa com o ensino e a extensão, com o objetivo de 

possibilitar a contínua atualização do corpo docente e dar objetividade aos 

conhecimentos desenvolvidos. 

4.Promoção da Iniciação Científica no âmbito das pesquisas, através de 

programa específico que possibilite o fomento, a valorização e a integração das 

atividades discentes e docentes. 

5.Incentivo à qualificação e à titulação do quadro de pesquisadores. 

6.Promoção de parcerias e convênios com centros de excelência, com outras 

Instituições e com Empresas para viabilizar projetos cooperativos. 

 

Por fim, são as seguintes diretrizes que norteiam a extensão e a 

responsabilidade social no âmbito do curso: 

1. Contribuição efetiva à inclusão social da comunidade interna e da comunidade 

externa. 

2. Atenção permanente ao bem-estar do corpo social da instituição. 

3. Fomento aos programas voltados para o desenvolvimento econômico e social. 

4. Promoção de eventos que coloquem a serviço da Comunidade os 

conhecimentos e inovações produzidas nas diferentes áreas da experiência 

humana. 

5. Articulação com as atividades de Ensino e Pesquisa que assegure 

potencialização do impacto no processo de transformação social. 

6. Celebração de Parcerias através Acordos, Convênios com Organizações 

Sociais Públicas ou Privadas, locais, nacionais e internacionais. 

7. Apoio às propostas oriundas das comunidades e ampliação do acesso ao 

saber transferindo novos meios e processos de produção conhecimentos e 

inovações tecnológicas. 

8. Estímulo à construção coletiva de uma sociedade justa, e comprometida com 

o desenvolvimento sustentável. 

9. Ações voltadas para a responsabilidade com a defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 
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10. Avaliação continuada do impacto social, urbano, econômico, tecnológico e 

no ensino das ações de extensão e de responsabilidade social. 

 

 

1.2.Perfil Institucional e histórico 

O Instituto Monitor, Instituição Mantenedora da Faculdade IMESP Monitor, foi 

fundado em 1939 com a proposta de oferecer cursos a distância que possibilitassem 

aos estudantes o exercício de atividades qualificadas, atendendo à demanda do 

mercado, ou mesmo a montagem do próprio negócio. Sediado na cidade de São Paulo, 

no bairro de Brás, sendo porta de entrada da zona leste de São Paulo, região de 4,5 

milhões de pessoas, a região de uma cidade mais populosa do Brasil. 

O bairro em que se insere o Instituto Monitor atualmente passou por um 

processo de readequação no novo Plano Diretor de São Paulo. De bairro 

comercial/serviços passa a ser área de habitação de interesse social. Vários projetos 

habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida estão surgindo no local. Em pouco 

tempo será densamente povoado. 

Tal situação faz com eu a história se repita, reforçando a vocação do Instituto 

Monitor de desenvolvedor da economia regional. Isso já aconteceu no passado, 

quando o Instituto estava localizado na rua Santa Efigênia.  

Seu curso mais famoso na época era de radio técnica, atraindo pessoas de todo 

país. No entorno do Instituto foram surgindo lojas para a venda de componentes 

eletrônicos para a manutenção dos equipamentos de rádio. Daí o surgimento da maior 

concentração de lojas de eletrônicos do Brasil. 

No ano de 1950, a escola mudou para sede própria, em prédio na Rua dos 

Timbiras, tornando-se ponto de referência para os estudantes e interessados em 

eletrônica em geral. Até aquele momento, a escola havia se concentrado na oferta de 

dois cursos: o Radio técnica, desde a fundação, e o Eletrotécnico, lançado em 1942.  

Com o crescimento da escola surgem, então, os cursos de Corte e Costura para 

atendimento ao público feminino, até então distante do seu foco; Contabilidade, voltado 
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para a carreira administrativa e de negócios; Desenho Mecânico, Arquitetônico, 

Artístico e Publicitário; Química Industrial, ampliando o leque de oportunidades de 

formação, porém adotando o método dos cursos anteriores, de inquestionável sucesso.   

Enquanto a escola e as demais empresas do grupo, produtoras de bens e 

serviços, voltados a seus alunos, cresciam, o bairro da Santa Ifigênia, aos poucos, se 

transformava. Lojas e mais lojas vinham se juntar às pioneiras que disputaram espaço 

com o comércio de artigos de couro e tecido. Em 1955, a Revista Monitor de Rádio e 

Televisão, uma publicação da escola, destaca notícias de implantação de novos 

parques fabris e lançamento de produtos eletrônicos; a Continental Rádio e Televisão, 

cujo objetivo era produzir os kits de montagem utilizados pelos alunos, anuncia seus 

pequenos rádios de cabeceira e equipamentos para radio técnicos.   

Notável como as lojas e empresas ligadas ao ramo trabalhavam com o conceito 

do "faça você mesmo". A Radio técnica Aurora, empresa do grupo Monitor, era 

fornecedora de kits e componentes aos alunos do Instituto Monitor e ao mercado em 

geral, oferecia a possibilidade de compra do aparelho montado, ou kit para montagem. 

Comunicação a distância e autodidatismo têm o grupo Monitor como um dos 

fomentadores desse processo.   Vários fatores influenciaram a formação do polo 

eletroeletrônico da Santa Ifigênia.  

Certo é que a atuação da escola no bairro de Santa Ifigênia, a partir da primeira 

metade dos anos 40, foi um atrativo muito forte. Segundo matéria de página inteira, 

publicada no jornal Gazeta Mercantil de 5/7/2002, p. 5: a escola, cujo curso principal 

durante muitos anos foi o de formação de radio técnica, aglutinou em torno de si uma 

legião de interessados em se aprofundar nos mistérios das válvulas e transistores. 

Ainda na mesma matéria, a socióloga Fátima Antunes do DPH – Defesa do 

Patrimônio Histórico – afirma: não saber precisar quando exatamente os 

eletroeletrônicos tomaram conta da área, mas ela acredita que, embora sem registro 

oficial, o Monitor possa realmente ter sido o propulsor da grande oferta de produtos 

para o setor, começando, obviamente, com o atendimento a proprietários de rádios, 

depois televisores, passando por peças para aparelhos de som, gravadores, telefonia e 

videocassete.   
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Com o tempo as atividades da Instituição foram se diversificando, adaptando-se 

às mudanças e atualizando-se sempre em termos de diretrizes didático-pedagógicas e 

inovações tecnológicas. Ao aliar tradição e inovação para atuar nas áreas de formação, 

qualificação, habilitação, especialização e treinamento, novos cursos a distância foram 

sendo criados, sempre voltados à preparação e desenvolvimento de profissionais para 

o mercado de trabalho, utilizando a educação a distância por correspondência, 

apoiada, didaticamente, em material impresso, criteriosamente desenvolvido por 

especialistas das áreas abordadas e por profissionais atuantes em departamentos 

internos para adequação à metodologia utilizada. 

A era da informação, caracterizada pelo rápido avanço e desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, marcadamente sob a influência da Internet, 

foi fator decisivo para a expansão da educação a distância. Nos anos 90, as 

regulamentações das práticas de ensino favoreceram ao desenvolvimento da educação 

a distância no Brasil, possibilitando ao Instituto Monitor a oportunidade de estruturar 

seus cursos oficiais. Foram então criadas as Habilitações Profissionais de Nível 

Técnico e os cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA –, visando ao 

atendimento das expectativas e necessidades do mercado de trabalho. 

O Instituto Monitor foi autorizado a funcionar, inicialmente, por Portaria da 12ª 

Delegacia de Ensino, publicada no DOE-SP de 16/01/1997. Posteriormente, com as 

novas regras estabelecidas pela LDB e Conselho Estadual de Educação de São Paulo, 

o Instituto Monitor foi credenciado a oferecer educação a distância pelo Parecer CEE-

SP nº 650/99, publicado no DOE-SP de 10/12/1999, do qual foram pinçados alguns 

trechos do relatório dos especialistas designados para avaliação in loco:  

“a) o compromisso histórico da instituição com a educação e a notável 

experiência em ensino a distância;  

b) a clareza e a consistência da proposta pedagógica;  

c) o fato de julgar que a escola tem condições de proporcionar uma 

aprendizagem estimulante e contínua a cada aluno, respeitando seu ritmo próprio;  

d) a boa qualidade do material didático;  
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e) a qualificação acadêmica e experiência profissional da equipe multidisciplinar;  

f) o sistema de avaliação;  

g) eficaz sistemática de plantão de dúvidas que atende as dificuldades do aluno 

e contempla, de forma rápida, todos os componentes curriculares;  

h) a lisura e probidade dos procedimentos burocráticos, avaliados na visita 

institucional;  

i) o fato dos quadros curriculares dos cursos mantidos atenderem a legislação 

vigente;” 

A Comissão se declarou favoravelmente à pretensão do Instituto Monitor quanto 

ao credenciamento da Instituição e autorização dos cursos.   

Hoje, a Escola atua em diversas frentes, no ensino livre e no oficial, atendendo 

principalmente às necessidades do mercado corporativo no que diz respeito a 

formação, habilitação, qualificação e aperfeiçoamento profissional.    

Atualmente o Instituto Monitor está credenciado para atuar no ensino técnico 

EAD nos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e tem autorização dada pelo 

Conselho Estadual da Educação de São Paulo para expansão em todo território 

nacional. 

A Mantenedora da Faculdade IMESP Monitor, neste início do século XXI, 

orgulha-se de ter contribuído para a democratização do conhecimento, ao registrar o 

ingresso, em seus cursos livres, de mais de cinco milhões de cidadãos, ao longo de 

seus 77 anos de existência. No momento, são mais de 82 mil inscritos em seus 

programas oficiais de educação a distância, para jovens e adultos, nos níveis de ensino 

fundamental e médio e habilitações profissionais técnicas. O esforço conjunto entre 

profissionais, empregadores e a Instituição tem levado a resultados significativos tais 

como a melhoria do perfil profissional nas empresas, aumento das perspectivas de 

emprego entre os alunos formados e progresso nas relações profissionais em geral, 

bem como inserção social face às exigências do mundo transnacional. 
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A Faculdade IMESP Monitor se constituiu para produzir, preservar e transmitir 

conhecimentos, a fim de acompanhar e participar, de forma crítica e consciente, do 

processo contínuo de mudanças que ocorrem na região em que se insere, na 

sociedade e no mundo contemporâneo.   

Enfrentar a crise que caracteriza a nossa época e que atinge o Ensino Superior 

é o estímulo maior para a elaboração deste instrumento: o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI que, parte e resultado de um processo contínuo de reflexões e 

decisões coletivas, caracteriza-se como uma proposta inovadora que visa a favorecer a 

capacidade criativa, oferecer meios para a adaptação e desenvolvimento da Instituição, 

além de se constituir em um instrumento de política que objetiva a determinação dos 

rumos e destinos institucionais capazes de modificar o próprio meio sobre o qual atua 

mais diretamente. Ademais, é um processo de aprendizagem, pois estabelece diálogo 

entre as partes comprometidas, desenvolvendo, em conjunto, capacidade de reflexão 

crítica sobre a realidade a transformar.   

O PDI, ora apresentado, além de se constituir em um instrumento facilitador da 

gestão da Instituição, procura demonstrar as linhas básicas da ação da Faculdade 

IMESP Monitor e estabelece, fundamentalmente, objetivos, metas e prazos para as 

propostas básicas da Instituição, quantificando-as, quando possível, bem como as 

justificando de forma a retratar o que a Faculdade IMESP Monitor pretende e pode vir a 

ser nos próximos cinco anos.   

Indica os rumos a serem seguidos pela Instituição e é decorrente de um trabalho 

coletivo. Implica a convicção de que a qualidade impõe sempre uma dinâmica 

sinalizadora da necessidade de ajustes constantes, que tornem possível a adequação 

da Instituição e de seu desenvolvimento. Tendo como parâmetros, de um lado a 

proposta educacional e, de outro, os limites condicionantes de um desenvolvimento 

realista e viável, a função deste Plano é a implantação, consolidação e o crescimento 

da Faculdade IMESP Monitor.   

Seu objetivo maior é o de constituir-se no referencial básico da política, da 

gestão e da operacionalização de um fazer pedagógico que possibilite trilhar o caminho 

da excelência institucional no período de 2016-2020, visando, sobretudo, a construir 
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espaço e a perseverar no aperfeiçoamento contínuo das ações em desenvolvimento e 

no apoio às iniciativas.      

 

1.3.Histórico da Mantida 

 

A Faculdade IMESP MONITOR (IMESP), com sede na Avenida Rangel Pestana, 

nº 1105, Bairro Brás, São Paulo, SP, é um estabelecimento particular de ensino 

superior, pessoa jurídica de direito, com fins lucrativos – Sociedade Civil, inscrita no 

CNPJ sob nº 60.943.974/0001-30. 

 

A Faculdade IMESP Monitor, como instituição educacional, destina-se a 

promover a educação por suas múltiplas formas, modalidades e graus, bem como o 

avanço de tecnologias de diferentes ordens, inclusive em regime de colaboração com a 

sociedade. 

 

A Faculdade IMESP Monitor, apresenta uma estrutura de salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, setores administrativos, áreas de convivência, que são usados 

nos turnos matutino, vespertino e noturno visando garantir o funcionamento adequado 

das atividades administrativas e acadêmicas geridas para que possam dar suporte aos 

cursos em funcionamento. 

 

A constituição da Faculdade IMESP Monitor é um projeto que busca o 

atendimento dos anseios da comunidade acadêmica e da sociedade, possibilitando a 

produção de conhecimento, a formação de profissionais empreendedores e 

competitivos, e, fortalecendo-se com a participação democrática de seus pares. Com 

isto, ela poderá alinhar-se às tendências do mundo do trabalho, oportunizando aos 

seus alunos formação profissional e intelectual sem que haja, entre essas duas ações, 

um processo dicotômico. 
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1.4. Inserção Regional 

 

A capital do Estado de São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e 

mercantil da América do Sul. É acidade mais populosa do Brasil, sétima cidade mais 

populosa do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 20 milhões de 

habitantes, é a oitava maior aglomeração urbana do mundo. 

 

Regiões ao redor da Grande São Paulo também são metrópoles, como 

Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba; além de outras cidades próximas, que 

compreendem aglomerações urbanas em processo de crescimento, como Sorocaba e 

Jundiaí. Esse complexo de metrópoles — o chamado Complexo Metropolitano 

Expandido— ultrapassa 30 milhões de habitantes (cerca de 75% da população do 

Estado) e forma a primeira megalópole do hemisfério sul. 

 

São Paulo forma o maior Produto Interno Bruto (PIB) municipal do Brasil, 

fazendo da capital paulista a 10ª mais rica do mundo. Segundo dados do 

Fecomercio/SP, em 2011, seu PIB foi de R$450 bilhões.  

 

 

Produto Interno Bruto (PIB) 

Ano PIB(R$ 1000) PIB per capita (R$) 

2002 189 053 675 17 734 

2003 211 436 094 19 669 

2004 226 988 440 20 943 

2005 263 177 148 24 083 

2008 357 116 681 32 493 

2009 389 317 167 35 422 

2010 416 569 368 37 901 

2011 450 000 000 39 799 

 

Fonte: IBGE (2011) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/R$
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/R$
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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Porém, São Paulo tem atravessado nas últimas três décadas uma clara 

mudança em seu perfil econômico: de uma cidade com forte caráter industrial, o 

município tem cada vez mais assumido um papel de cidade terciária, pólo de serviços e 

negócios para o país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br 

São Paulo destaca-se também como uma cidade marcada pelo turismo, mais de 

negócios que pelo turismo recreativo. Grandes redes de hotéis cujo público-alvo é o 

corporativo estão instaladas na cidade e possuem filiais espalhadas em várias das 

suas centralidades. Toda a infraestrutura para eventos da cidade faz com que ela seja 

sede de 75% das principais feiras do país. Dentre as principais, estão o Salão do 

Automóvel de São Paulo, entre outras. A cidade ainda promove uma das mais 

importantes semanas de moda do mundo, a São Paulo Fashion Week, sendo um dos 

principais centros geradores de tendências em moda. 

A unidade da Faculdade IMESP Monitor São Paulo está localizada na Avenida 

Rangel Pestana, está situada na região do Brás, que é um distrito situado na região 

central da cidade de São Paulo, a leste do chamado centro histórico da capital paulista. 

Apesar de sua posição geográfica, pertence à Região Administrativa Sudeste, visto que 

o bairro integra a subprefeitura da Mooca. Na zona central e leste vivem cerca de 4,5 

milhões de pessoas, cuja administração está sob a responsabilidade de 11 

Subprefeituras. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio da região é 0,478, 

bem abaixo da média paulistana que é de 0,84. Porém essa realidade está mudando 

rapidamente com os empreendimentos residenciais. 

 

Composição econômica da cidade de São Paulo 

Serviços 
  

 

46,3% 
 

Comércio 
  

 

39,4% 
 

Indústria 
  

 

11,9% 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Sudeste_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_da_Mooca


17 

 

O crescimento da zona central e leste foi rápido e desordenado, principalmente a 

partir da década de 70 e gerou um alto adensamento populacional. Apesar de 

representarem parcela expressiva dos trabalhadores da cidade, grande parte da 

população da região sofre com o desemprego e suas famílias vivem em situação de 

carência. A região tem carências em atendimento à saúde e a oferta de meios de 

transporte é deficitária, o que prejudica a mobilidade da população, tanto na sua vida 

escolar quanto na profissional. A tabela seguinte, construída com dados publicados 

pela Fundação Seade, mostra a distribuição da população dos distritos da vizinhança 

da Faculdade IMESP Monitor por idade. Tomados apenas os jovens na faixa etária 

considerada nas estatísticas oficiais do ensino superior, o contingente populacional 

potencialmente interessante como público de instituições de ensino superior. 

 

População total, por grupos de idade, na vizinhança próxima IMESP (2014) 

Distritos 
0 a 9 

anos 

10 a 19 

anos 

20 a 29 

anos 

30 a 59 

anos 

60 anos 

ou mais 
Total 

Água Rasa 7.965 9.593 13.097 36.639 16.448 67.295 

Belém 51.380 5.348 9.110 19.290 7.488 85.128 

Brás 33.888 4.105 6.634 12.976 2.962 57.604 

Mooca 86.464 8.463 12.809 35.154 15.161 142.890 

Pari 20.157 2.469 3.465 6.857 2.888 32.948 

Tatuapé 103.285 10.647 14.926 42.883 17.565 171.742 

Água Rasa 7.965 9.593 13.097 36.639 16.448 67.295 

 

Da presente análise é oportuno registrar que a oferta de educação superior 

nessa região deve ser planejada de modo a oferecer oportunidades de capacitação nos 

segmentos da indústria, do comércio e dos serviços. Ao que tudo indica a região não 

tem ainda uma vocação explicita e a sua população compõe um importante segmento 

da força de trabalho que atua em São Paulo. Desta forma, a diversidade de carreiras é 

oportuna, deve incluir carreiras clássicas nas áreas de gestão, logística e controle de 

qualidade da produção e dos serviços. Demandas, mais específicas, deverão ser 
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identificadas mediante estudos mais detalhados, inclusive dos planos regionais de 

desenvolvimento definidos pela Prefeitura de São Paulo para as subprefeituras das 

Zonas central e leste. 

 

A Faculdade IMESP Monitor, valendo-se da experiência adquirida, tem 

condições de fortalecer a contribuição que já vem oferecendo mediante o planejamento 

de ações de ensino, investigação e extensão que resultem na efetivação do direito à 

cidadania dos jovens residentes na zona central e leste da capital, com a ampliação do 

acesso à educação superior de qualidade como forma de possibilitar o 

desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população dos distritos de 

seu entorno.  

 

As características socioeconômicas da região, aqui apresentadas ensejam a 

ampliação da oferta educacional, mas é importante salientar que ela impõe desafios 

entre os quais o respeito à diversidade cultural e aos interesses dos alunos bem como 

a conciliação entre uma formação humanista e técnica, que promova o diálogo entre a 

ética e as exigências do mercado de trabalho regional e global que deverão ser levados 

em conta no momento em que se definem as metas institucionais. 

 

Analisando a tabela a seguir podemos notar que os empregos formais nos 

setores de serviços, conforme escolaridade se pode reparar que o número de 

empregados com o ensino médio completo é maior que o superior completo e 

incompleto. Com a implantação dos cursos de graduação da Faculdade IMESP Monitor 

será possível qualificar mais essa mão de obra. 
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Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Escolaridade - Município de 

São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 2013 

 

Unidades Territoriais 

Nível de Escolaridade 

Médio Completo 
Superior 

Incompleto 
Superior Completo 

Água Rasa 3.680 384 1.125 

Belém 15.350 1.399 3.976 

Brás 9.749 780 2.307 

Mooca 19.561 1.434 5.635 

Pari 3.073 403 3.576 

Tatuapé 19.340 2.048 6.470 

 

Quanto ao tipo de ocupação, a população residente na área de influência da 

Faculdade IMESP Monitor, trabalha nos setores de indústrias, comércio e serviços, 

com predomínio deste último. 

 

 

Estabelecimentos e Empregos Formais por Setor 

Município de São Paulo: Distritos e Bairros Selecionados – 2009 

 

Bairro/ 

Distrito 

Comércio Serviços 
Indústria de 

Transformação 

Construção 

Civil 

Estabe-

lecimentos 

Em- 

pregos 

Estabe-

lecimentos 

Em- 

pregos 

Estabe-

lecimentos 

Em-

pregos 

Estabe-

lecimentos 

Em-

pregos 

Mooca 7.925 66.068 6.220 94.005 4.359 67.754 244 7.037 

Água Rasa 999 7.134 647 5.705 507 7.099 37 820 

Belém 856 6.700 753 21.306 622 14.283 41 682 

Brás 2.244 18.767 744 10.851 1.676 19.050 22 699 

Mooca 1.138 9.955 1.371 26.115 493 12.772 53 1.690 

Pari 849 8.283 391 4.540 681 7.664 11 156 

Tatuapé 1.839 15.229 2.314 25.488 380 6.886 80 2.990 
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Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais 

Elaboração: SMDU/Dipro. Elaboração: SMD 

 

 

É nesse diversificado espaço habitacional que experimenta diferenças sociais 

importantes e que reúne parte significativa da força de trabalho que opera no município 

e na região metropolitana de São Paulo que a Faculdade IMESP Monitor vem, desde a 

sua criação, oferecendo oportunidades de educação superior qualificada. E 

preocupados com a formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho a 

Faculdade IMESP Monitor atenta ao panorama mundial, como por exemplo, uma 

pesquisa do McKinsey Global Institute aponta que a situação deverá ser agravar nas 

próximas décadas no que se diz a respeito à falta de até 40 milhões de trabalhadores 

com nível superior, o que representa 13% da demanda por esses profissionais.  

 

 

1.5. Princípios Gerais 

Os princípios gerais que perpassam o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas da Faculdade IMESP Monitor são: 

I-  Ética em todos os níveis de ação. 
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II- Respeito à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem discriminação de 

qualquer natureza. 

III- Permanente articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

IV- Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade e à 

transdisciplinaridade. 

V- Compromisso com a qualidade, com a orientação humanística e com a 

preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar suas 

atividades. 

VI- Compromisso com a democratização da educação, no que concerne à 

gestão, à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de 

seus benefícios. 

VII- Compromisso com os princípios democráticos e com o desenvolvimento 

cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país. 

VIII- Compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a 

preservação do meio ambiente. 

IX- Liberdade de expressão e comunicação. 

X- Autonomia didático-científica. 

XI- Transparência nas ações. 

 

 

 

 

1.6. Visão 

 

Ser referência por oferecer serviços educacionais de qualidade, voltados para o 

ensino superior, utilizando metodologia inovadora e tecnologia avançada para 

proporcionar a oferta da Educação Profissional nas diversas regiões, desempenhando 

as atividades com competência, compromisso, ética e participação de todos que 

integram a instituição. 
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1.7. Missão 

 

A missão da Faculdade é possibilitar o acesso à Educação Superior de 

qualidade, na modalidade presencial e a distância e contribuir para evolução do ser 

humano, ampliando sua consciência cidadã e valorizando sua individualidade, como 

elemento ativo do processo de crescimento do país. Tem como objetivo geral 

consolidar-se como uma IES com ideais de qualidade, para promover e disseminar o 

saber universal com ênfase na realidade brasileira. 

 

Para o cumprimento desta missão, é necessário que o processo de formação do 

aluno tenha como base a integração entre os diversos saberes que subsidiam o fazer 

acadêmico no sentido de compor o perfil atualmente exigido do profissional capaz de 

adaptar-se a situações em constante mutação, de resolver problemas, de ser criativo, 

de trabalhar em equipe e de exercer sua responsabilidade pessoal, social e intelectual.  

 

Assim, as atividades acadêmicas devem articular sempre a abordagem 

interdisciplinar com o desenvolvimento das temáticas relevantes que atendam aos 

interesses do curso. 

 

 

1.8. Objetivos da Faculdade IMESP Monitor 

 

A Faculdade IMESP Monitor propõe intensificar o desenvolvimento das políticas 

educacionais nacionais em consonância com as proposições e sua missão explicitadas 

neste plano, visando desenvolver uma gestão fundamentada nos princípios 

democráticos, tendo como pressupostos a qualidade, a transparência, a ética e o 

diálogo com os diversos segmentos da comunidade. 
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1.8.1. Objetivos Gerais 

 

São objetivos gerais da Faculdade IMESP Monitor: 

 

I. Formar recursos humanos com sólida base científica, tecnológica e humanista, de 

modo que estejam aptos a adaptar-se a distintos cenários das suas áreas de 

atuação profissional.  

II. Formar recursos humanos com capacidade analítica, visão sistêmica e autonomia 

intelectual para buscar o seu permanente aperfeiçoamento profissional.  

III. Oferecer cursos de graduação, tecnológicos, sequenciais e de pós-graduação, nas 

modalidades presencial e semipresencial, de modo a manter permanente sintonia 

com as demandas do mercado de trabalho.  

IV. Articular as atividades de pesquisa e de extensão com as de ensino, buscando 

aumentar a eficiência da aprendizagem por meio das vivências experimentadas nas 

práticas de investigação e nas práticas de atenção à comunidade.  

V. Promover, através do Ensino, da Extensão e da Pesquisa, a inserção da Faculdade 

IMESP Monitor no processo de desenvolvimento da região.  

 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos da Faculdade IMESP Monitor que resultam do desdobramento dos 

objetivos gerais, são propostos a seguir: 

 

I. Assegurar, em todos os currículos, a inserção de componentes curriculares 

relativos à formação científica básica que possibilitem o entendimento e a 

apropriação das tecnologias aplicadas às áreas dos cursos. 

II. Inserir, em todos os currículos, componentes curriculares que possibilitem 

a apreensão, pelos discentes, de princípios de cunho humanista úteis na 

compreensão da sociedade contemporânea e que auxiliem o seu 

desenvolvimento pessoal. 
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III. Manter os componentes curriculares de formação profissionalizante, 

permanentemente, atualizados, com a evolução dos processos, das 

ferramentas e das técnicas nos respectivos campos de atuação. 

IV. Manter a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como princípios que 

se apliquem no desenvolvimento dos componentes curriculares dentro das 

atividades teóricas, práticas e dirigidas. 

V. Trabalhar com metodologias de ensino e de aprendizagem que instiguem o 

aluno a pensar, propiciando o desenvolvimento de capacidade de 

abstração, análise e síntese dentro das suas temáticas de estudo. 

VI. Desenvolver a autonomia intelectual dos discentes por meio de estudos 

independentes nas suas diversas atividades acadêmicas. 

VII. Acompanhar, constantemente, as perspectivas de desenvolvimento 

socioeconômico regional, no sentido de manter a oferta de um elenco de 

cursos de graduação que possibilitem à Instituição formar profissionais com 

a desejada empregabilidade. 

VIII. Identificar cursos de tecnólogos e sequenciais que possibilitem uma 

habilitação para a rápida inserção de jovens no mercado de trabalho. 

IX. Definir a oferta de cursos de pós-graduação, tomando como um dos 

parâmetros o resultado de pesquisa relativa às necessidades de formação 

continuada no mercado local e nacional. 

X. Manter constante articulação entre as atividades de ensino, extensão e 

pesquisa, pela inserção transversal dos princípios da extensão e da 

investigação nos componentes curriculares. 

XI. Incentivar a prática da extensão e da pesquisa discente, por meio do 

aproveitamento dos trabalhos como carga horária curricular cumprida nas 

atividades complementares. 

XII. Estabelecer mecanismos para, que efetivamente haja a transmissão para a 

sociedade dos conhecimentos gerados nas atividades de pesquisa. 

XIII. Estabelecer mecanismos, para que as atividades de extensão priorizem a 

atenção à comunidade, não somente utilizando práticas de 

responsabilidade social, mas, principalmente, pela contribuição com o 

desenvolvimento dos grupos carentes, por meio de atividades de formação 

e capacitação dirigidas a eles. 
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XIV. Contribuir, de modo objetivo, para a melhoria das condições 

socioeconômicas da população da região onde se insere. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

 
2.1.  Características gerais  
 

Denominação do curso Ciências Contábeis 

Total de vagas anuais 150 

Regime de matrícula Semestral 

Carga horária total do curso 3.940 horas 

Estágio Supervisionado 400 horas 

Modalidade Presencial 

Prazos de Integralização  

8 semestres 

10 semestres 

Mínimo 

Máximo 

 

 

 

2.2 Concepções e objetivos do curso, justificativas, perfil do egresso. 

 

2.2.1 Bases Legais 

 

Para a elaboração do presente projeto pedagógico, o NDE, cujos integrantes são 

Émerson Nogueira Sales, José Carlos Melchior Arnosti, Regina Aparecida Neumann, 

Reginaldo Gonçalves, Wilson Roberto Boaventura, se basearam na seguinte 
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legislação: Parecer CNE/CES nº 146/2002; Parecer CNE/CES nº 289/2003, Parecer 

CNE/CES nº 269/2004, Resolução CNE/CES nº 6 /2004, Resolução CNE/CES nº 

10/2004, do Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006, Resolução nº 1 de 17 de junho de 

2004, Resolução n° 2 de 18 de junho de 2007. 

 

 

2.2.2 Articulação com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI 

 

A elaboração do presente projeto pedagógico levou em consideração os nortes 

fixados no PPI/PDI da IES. Nessa perspectiva, a missão, os princípios e objetivos da 

Faculdade IMESP-MONITOR se encontram em coerência com os dados assentados 

para o Curso de Ciências Contábeis. 

Pretende-se com esse projeto um ensino que privilegie mais o processo que o 

produto. Nesse sentido, a meta é um ensino calcado na tríade ação - reflexão - ação; 

um ensino que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e prática; um ensino 

que dote seus egressos de competências e habilidades para a interpretação crítica e 

reflexiva do mercado empresarial; um ensino, cujos conteúdos ministrados estejam em 

consonância com as exigências da atualidade e que se reverta em benefício da 

sociedade; um ensino em que o aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos 

problemas relacionados à gestão de empresas, propondo soluções que visem à 

qualidade de serviços prestados, um ensino em que seu egresso possua 

conhecimentos na área de administração, sem perder de vista preceitos éticos e 

sustentabilidade ambiental; um ensino voltado para detecção de problemas, reflexão e 

tomada de decisões que privilegiem o mercado de trabalho, a economia empresarial e 

a qualidade de serviços. 

 

 

2.2.3 Justificativa e Necessidade Social do Curso 

 

Decorrente do processo de evolução contemporânea, o cotidiano empresarial 

traz preocupações ao profissional da área contábil, pois as informações chegam com 

velocidade vertiginosa, exigindo desse profissional tomada de decisões rápidas e 

precisas com vistas a manterem as empresas sob sua tutela no mercado competitivo e 

globalizado. 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/decreton57731.pdf
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Um bom andamento da empresa requer cercar-se de apoios oriundos de 

diferentes ordens, que possam contribuir para o bom andamento do sistema contábil, 

sem dúvida, o sistema imprescindível para procedimentos operacionais e estratégicos. 

Toda tomada de decisão prescinde de informações contábeis, concernentes ao 

planejamento e controle de operações, gerenciamento de custos e planejamento 

estratégico. Daí o caráter chave da contabilidade, mas há que se destacar a 

necessidade de as informações contábeis serem disponibilizadas qualitativa e 

adequadamente, com vistas a evitar informações paralelas. 

Vale dizer, ainda, que qualquer empreendimento, inclusive, microempresas 

necessitam de eficaz controle de custos. Nesse cenário competitivo, em constante 

transformação, exige cada vez mais das organizações a necessidade de alijar-se do 

passado, deixando de lado procedimentos tradicionais, criando diferenciais por meio de 

soluções criativas que contribuam com o empresário e as empresas. Daí a importância 

do contador. 

Cabe, portanto, às instituições superiores preparar profissionais que, dos bancos 

escolares, transportem conhecimentos extramuros, inserindo-se no mercado de 

trabalho com competências e habilidades necessárias ao sucesso ad empresa em que 

se encontra. 

 

 

2.2.4 Concepção do Curso 

 

O Curso de Ciências Contábeis da Faculdade IMESP-MONITOR destina-se a 

formar Bacharéis com sólida base teórica e prática, com conhecimentos adicionais que 

propiciem rápido ajustamento ao mercado de trabalho cada vez mais complexo e, 

capazes de, no âmbito da Gestão das Organizações - Públicas ou Privadas, 

promoverem o desenvolvimento das técnicas contábeis usualmente praticadas, 

sintonizando-as com os Sistemas de Informações Gerenciais das organizações, onde 

os egressos irão atuar após a conclusão do Curso, na sociedade local, regional, 

nacional e internacional. 

O Currículo de Ciências Contábeis, de acordo com as Diretrizes Curriculares, 

contempla os conteúdos: 
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• De Formação Básica (estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos 

Quantitativos, Matemática e Estatística); 

• De Formação Profissional (estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações 

de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não 

governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas 

aplicações peculiares ao setor público e privado); e 

• De Formação Teórica - Prática (Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, 

Prática em Laboratório de Tecnologia da Informação utilizando softwares 

atualizados para Contabilidade). 

Neste contexto, a missão do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade IMESP-

MONITOR é capacitar os Bacharéis em Ciências Contábeis com sólidos 

conhecimentos técnicos e humanísticos, preparando-os para atuação no mercado de 

trabalho, em que se tornam fundamentais: 

-Compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de 

organização; 

-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; 

-Revelar capacidade crítico-analítico de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

O Curso de Ciências Contábeis foi concebido com vistas a formar futuros 

profissionais capacitados e habilitados para o exercício de suas funções, munidos de 

espírito crítico, reflexivo e comprometidos com disseminação de valores voltados para 

o desenvolvimento das organizações e com o avanço da sociedade. 

O que se pretende com o curso é que seu egresso contribua, nas organizações 

Públicas e Privadas, no tocante a aspectos organizacionais internos e competitivos, 

considerando aspectos da conjuntura econômica, regional, nacional e internacional. 
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2.2.6 Objetivos do Curso 

 

 

2.2.6.1 Objetivos Gerais 

 

Como objetivos gerais do Curso de Ciências Contábeis se delineiam o: 

• Formar um profissional com visão generalista, que possa utilizar 

adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais, que compreenda o processo contábil gerencial moderno, adequando-

se à velocidade tecnológica, que se experimenta na atualidade; 

• Dotar, aliando-se teoria à prática, o profissional de discernimento e 

competência, com visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil e, 

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, que permitam à assunção de cargos, no plano 

tático e estratégico das organizações, como elemento efetivo ao processo de 

tomada de decisão; 

• Formar profissionais éticos e capazes de contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico da região em nível nacional e internacional, 

por meio da aplicação e aprimoramento dos princípios contábeis e da 

unificação dos seus processos. 

 

 

2.2.6.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos do Curso de Ciências Contábeis se delineiam o: 

• Propiciar ao aluno a compreensão das normas e dos princípios contábeis 

de maneira sistêmica; 

• Dotar o aluno de raciocínio lógico, crítico e analítico para a solução de 

problemas de natureza contábil; 

• Desenvolver com o aluno a capacidade de elaboração, interpretação e 

análise das demonstrações financeiras;  
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• Desenvolver no aluno habilidades para o uso dos instrumentos contábeis, 

visando ao estabelecimento de estratégias administrativas; 

• Despertar no aluno sua capacidade empreendedora; 

• Propiciar ao aluno condições para a consciência de responsabilidade 

social e ética; 

• Incentivar o aluno para a busca do aperfeiçoamento; 

• Desenvolver a capacidade de comunicação e liderança, dotando o aluno 

de habilidades capazes de promover e integrar o trabalho em equipe. 

 

 

 

2.2.7 Perfil Profissional do Egresso 

 

O egresso do curso de Ciências Contábeis deve ser instigado e estimulado a 

formar perfil caracterizado por: 

• Visão holística e sistêmica da ciência contábil;  

• Sólida formação básica, conceitual e prática contábil; 

• Utilização adequada da terminologia e da linguagem das Ciências 

Contábeis; 

• Visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

• Aplicação adequada da legislação contábil; 

• Comportamento empreendedor e inovador, dotado de iniciativa e 

capacidade de liderança; 

• Exercício de suas responsabilidades com domínio das funções contábeis, 

atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 

governamentais; 

• Aptidão para combinar raciocínio de caráter abstrato, aptidão numérico-

analítica e sociabilidade com um grande senso ético; 

• Aptidão para enfrentar os avanços tecnológicos e os movimentos 

advindos das exigências e competências do ambiente político, econômico e 

social. 
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2.2.8 Competências e habilidades 

 

Os objetivos e o perfil desejado do profissional culminam para as seguintes 

competências e habilidades para: 

• Reconhecer e avaliar problemas socioambientais existentes nos 

processos produtivos; 

• Exercer gestão participativa ao elaborar pareceres e relatórios que 

contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer 

que sejam os modelos organizacionais; 

• Praticar comunicação e expressão corretas nos documentos técnicos; 

• 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; 

• Compreender o todo organizacional e suas partes de maneira sistêmica e 

interdisciplinar; 

• Desenvolver o raciocínio de maneira lógica, crítica e numérico-analítica; 

• Empreender, criar e inovar frente aos problemas inerentes a área; 

• Compreender e utilizar modelos inovadores peculiares da área contábil; 

• Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares no sentido da captação de 

dados, geração e extensão de informações contábeis. 

• Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais. 

 

2.2.9 Justificativas e objetivos do curso frente à realidade educacional da Região 

 

O papel do Contador vem crescendo e ele já trabalha no assessoramento e 

consultoria em gestão e, no desenvolvimento e crescimento dos negócios. 

Segundo dados de 31 de outubro de 2016, fornecidos pelo Conselho Federal de 

Contabilidade- CFC (www.cfc.org.br), 536.676 profissionais da contabilidade possuem 

registro ativo no Brasil. 

São Paulo é o estado com o maior número de profissionais registrados: 151.154, 

número que corresponde a 28,16% do total. 

http://www.cfc.org.br/
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A maioria das organizações contábeis do país também se concentra no Estado 

de São Paulo. São 17.099, ou 30,37%, de um total de 56.296 empresas em todo o 

Brasil. 

Além disso, pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC 

mostra que mais de 58% dos profissionais da classe contábil preferem atuar em 

empresas da iniciativa privada ou abrir o próprio escritório, a ter que ingressar no 

serviço público. 

O papel do profissional da Contabilidade nas empresas mudou muito nos últimos 

anos. Ele deixou de ser o responsável por encargos burocráticos e assumiu a posição 

de gestor. Afinal, é o profissional da contabilidade que detém as informações que 

auxiliam os empresários a tomarem as decisões estratégicas para o bom andamento 

dos negócios. 

Nos últimos anos, a profissão passou por mais uma grande mudança com a 

harmonização das Normas Contábeis, das Normas para a área Pública e para Auditoria 

aos padrões internacionais. 

Para a cidade de São Paulo e macrorregião, se apresenta a estatística que 

justifica a necessidade de maior formação de Contadores, para suprir as necessidades 

de mercado: (http://empresometro.com.br/Site/Estatisticas), em 17.11.2016: 

 

 
 

EMPRESAS ATIVAS    –    BRASIL 
 

SETOR QUANTIDADE % 

SERVIÇOS 9.446.503 48,23% 

COMÉRCIO 7.508.425 38,33% 

INDÚSTRIA 1.416.411 7,23% 

AGRONEGÓCIOS 913.929 4,67% 

FINANCEIRO 250.591 1,28% 

SERVIÇO PÚBLICO 51.893 0,26% 

TOTAL 19.587.752 100% 

 
EMPRESAS ATIVAS – ESTADO DE SÃO PAULO 

 

SERVIÇOS 2.804.794 48,78% 

COMÉRCIO 1.906.657 33,16% 

http://empresometro.com.br/Site/Estatisticas
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INDÚSTRIA 593.430 10,32% 

AGRONEGÓCIOS 360.556 6,27% 

FINANCEIRO 77.590 1,35% 

SERVIÇO PÚBLICO 6.636 0,12% 

TOTAL 5.749.663 100% 

 

 

Na cidade de São Paulo o total de empresas ativas, somados todos os 

seguimentos, equivalem à 1.782.272. 

Essa estatística demonstra a necessidade constante de novos profissionais da 

Contabilidade, pois a relação empresas ativas no estado de São Paulo (5.749.663) e, 

profissionais regularmente registrados e aptos ao exercício da profissão em São Paulo 

(151.154) se demonstra extremamente favorável aos novos profissionais 

(empregabilidade é o foco). 

 

 

 

2.3.Relação dos postos de trabalho com o perfil profissional de conclusão 

 

O Curso de Ciências Contábeis foi elaborado, objetivando inserir no mercado de 

trabalho os seus egressos. 

Dentre as possibilidades de exercício de suas funções se destacam: exercer sua 

profissão como autônomo ou ligado às organizações. 

Ao futuro Bacharel em Ciências Contábeis, a proposta busca oferecer formação 

com gama de conhecimentos que o habilite a realizar, no exercício da profissão 

contábil as seguintes prerrogativas e competências profissionais: 

• Contabilidade Geral de organizações Públicas e Privadas 

• Perícias judiciais e extrajudiciais; 

• Auditoria em geral (interna e externa); 

• Pareceres, laudos e estudos em matérias fiscais; 

• Estudos de formas e planos de financiamento; 

• Elaboração de estudos e retificação da exatidão das Demonstrações 

Contábeis e, de matérias pertinentes à Contabilidade; 
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• Análises técnicas sobre cisão, fusão e incorporação de empresas; 

• Exercer na Controladoria das organizações o papel de gestor dos negócios. 

 

 

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Currículo deve ser entendido como construção e produto de relações sociais, 

particulares e históricas. A perspectiva, na qual deve assentar-se a organização 

curricular, refere-se à tríade ação – reflexão - ação, colocada como atitude que 

possibilita ultrapassar o conhecimento de senso comum. Nessa concepção, há que se 

destacarem os conceitos de historicidade, construção e diversidade como pontos de 

ligação entre as diferentes áreas de saber. 

Em relação à historicidade, pretende-se que o professor-aluno incorpore a ideia 

de que todo conhecimento se desenvolve e é construído num determinado contexto 

histórico/social/cultural, pautando-se por um “continuum” em que avanços e 

retrocessos são condicionados histórica e culturalmente.  

O conhecimento ser histórico se caracteriza pelo processo de construção no 

que diz respeito às relações entre os homens, entre o homem e a natureza e entre o 

homem e a cultura. Ressalte-se que tais relações, dado o caráter histórico, não serão 

lineares e homogêneas. Daí a necessidade premente de um ensino que não seja mera 

metalinguagem, mas que se embase na produção de conhecimentos, que considere e 

respeite as diferentes culturas.  

Tal concepção é fundamental, principalmente em um país onde os desafios e os 

dilemas do multiculturalismo, face às diversidades étnico-culturais, são enormes. 

O currículo proposto no curso ora apresentado foi norteado pelo princípio 

dinamizador, caracterizado pela indissociabilidade da relação teoria/prática e pelo 

princípio da construção histórica e interdisciplinar do conhecimento, desenvolvido 

através de atitudes investigativas e reflexivas da prática educacional, com vistas a dar 

à teoria sentido menos acadêmico e mais orgânico.  

A organização da estrutura curricular responde diretamente ao perfil do 

Contador que o Projeto Pedagógico pretende alcançar. O currículo prepara o 

graduando em seu processo de aprendizagem para atender a um mercado de trabalho 

em constantes mudanças. 
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O Curso está organizado em 08 (oito) semestres letivos norteadores, totalizando 

3.940 horas, com o desenvolvimento de componentes curriculares variados (disciplinas 

teórico-práticas e estágios) obrigatórios. 

O Curso se constituirá de: 

50 (cinquenta) componentes curriculares obrigatórios, que garantirão a 

formação geral e básica, perfazendo um total de 3.940 (Três mil oitocentas 

e quarenta) horas aulas, que são constituídas da seguinte forma: 

• 1.200 horas de disciplinas básicas; 

• 2.000 horas de disciplinas profissionais; 

• 100 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

• 400 horas de Estágio Supervisionado; 

• 200 horas de Atividades Complementares; 

• 40 horas de Disciplina: Libras. 

 

 

As diretrizes curriculares para os cursos de graduação indicam a necessidade 

da composição dos currículos com flexibilidade e interdisciplinaridade, os quais 

expressam a importância da configuração de um currículo que possibilite aos futuros 

profissionais a mobilidade nos sentidos teórico e prático da formação profissional, além 

da inovação e construção cotidiana da identidade do curso. 

A seleção dos conteúdos curriculares tem ênfase centrada na aprendizagem 

voltada às práticas e aos métodos em função da mediação pedagógica como 

instrumento meio para a aquisição das características do perfil profissional desejado, e, 

neste contexto, os docentes são os agentes fundamentais na definição destes 

conteúdos. 

Adotou-se como diretriz básica, a concepção de um curso com sólida formação 

em matérias de fundamentação científica teórica relacionada às Ciências Contábeis 

cobrindo as seguintes áreas de conhecimento: Teoria da Contabilidade, Harmonização 

das Práticas Contábeis, Controladoria, Auditoria, Tecnologia da Informação, formação 

capaz de acompanhar os desenvolvimentos ininterruptos na gestão dos Patrimônios, 

nos mercados transnacionais, dessa nova economia em que não mais existem 

barreiras físicas. 

Por outro lado, nas disciplinas que compõem o elenco das matérias de 

formação profissional e específica, procurou-se levar em conta o estágio da 
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harmonização contábil universal. Assim, além das disciplinas relacionadas com esta 

área do conhecimento foram incluídas matérias complementares das áreas de ciências 

humanas, sociais, objetivando a formação das outras capacidades desejadas como 

uma sólida formação ético-humanista, capacidade de comunicação entre outras. 

Algumas matérias têm uma carga horária compartida entre teoria e prática e outras 

incluem trabalhos de laboratório. 

A estruturação dos conteúdos curriculares supõe a elaboração de uma seleção, 

um recorte intencional que sempre terá, explicitamente ou não, uma lógica justificante. 

Essa seleção de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e metodologias, 

considerados importantes, têm por referência determinados destinatários e contextos, o 

estado do conhecimento científico e a realidade cotidiana da cultura. 

A ênfase no processo de aprendizagem interdisciplinar e a preocupação na 

formação de profissional-cidadão justificam a inclusão de disciplinas que possibilitam o 

desenvolvimento dos seguintes componentes curriculares “Trabalho Interdisciplinar 

Dirigido” e “Componentes Universais”. 

Os componentes universais ratificam o compromisso da Instituição com a 

formação de profissional-cidadão globalizado. Esse futuro cidadão humanístico precisa 

ter uma visão ampla e crítica do mundo, as disciplinas universais atendem esse 

compromisso institucional. 

 

Alguns critérios gerais que devem ser considerados para a seleção dos 

conteúdos curriculares, entre os quais cabe destacar: 

• Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições 

locais e regionais, preservando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, 

bem como, considerando-se as expectativas dos diferentes segmentos sociais e a 

atuação dos profissionais da área.  

• Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos 

produzidos e pela releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões 

locais, regionais, nacionais e internacionais do avanço científico-tecnológico e à 

universalidade do conhecimento.  

• Potencialidade para desenvolvimento intelectual autônomo dos 

estudantes, permitindo-lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, 

econômicas e culturais, assim como a busca, avaliação e seleção crítica de novas 

informações em diversificadas fontes.  
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• Interdisciplinaridade, transversalidade e multidisciplinaridade no 

desenvolvimento dos conteúdos, possibilitando a abordagem do objeto de estudos sob 

diversos olhares, incluindo a perspectiva da análise teórica, de questões 

contemporâneas, bem como da dimensão sociocultural. 

• Conteúdos estruturantes dos diferentes campos de conhecimento, com 

maiores possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e 

integração vertical, o que permitirá organizar a aprendizagem do aluno em níveis 

crescentes de complexidade.  

 

São destacados nesta sessão aspectos que dizem respeito à adequação da 

hora aula e atualização das referências bibliográficas. 

 

 

Em se tratando da adequação da hora aula e na observância ao artigo 4º, da 

resolução CNE/CES 02/2007, que dispõe acerca da adequação da hora aula, a 

instituição passou a adotar alguns procedimentos de forma a garantir o efetivo trabalho 

docente através de: 

 

I- Preleções e aulas expositivas; 

 

II- Atividades práticas supervisionadas, tais como: laboratórios, atividades em 

biblioteca (estudo específico, pesquisa bibliográfica entre outros), listas de exercício, 

iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo e práticas de ensino. 

 

Tais situações podem ser comprovadas mediante análise dos planos de ensino 

e os diários de classe de professores em um campo designado como hora atividade 

discente. 

 

 

 

3.1.Metodologia de Ensino 

 

O presente projeto prevê uma metodologia em que o ensino, a pesquisa e 

extensão caminhem lado a lado. Mais do que transmissão de conteúdos teóricos, 
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fixam-se práticas pedagógicas com predomínio do caráter dialógico entre 

professor/aluno a respeito de assuntos relevantes ao curso. Para tanto, as aulas 

expositivas serão ministradas, porém, com auxílio de recursos de multimídia; 

seminários e discussão de problemas será o ponto de partida para a aquisição de 

conteúdos teóricos capazes de explicar, descrever, analisar, refletir e propor soluções, 

com vistas, no mínimo, de minimização dos problemas elencados.  

Isso requer, evidentemente, o trabalho com a interdisciplinaridade no tratamento 

dos conteúdos, o desenvolvimento de projetos, cuja meta seja a integração dos 

diferentes componentes curriculares de um mesmo semestre do curso, ou de 

semestres diferentes e organização de atividades extracurriculares que propiciem 

maiores fontes de informações. 

 

 

3.2 Procedimentos Pedagógicos 

 

A materialização da proposta pedagógica do Curso de Ciências Contábeis 

requer procedimentos pedagógicos constantes, tais como: reuniões frequentes do 

Colegiado de Curso, constituído por todos os docentes do curso e por representante 

discente, prevendo uma gestão democrática e participativa, a partir das proposituras 

estabelecidas nesse projeto; promoção de comunicação efetiva intra e extramuros e 

instituição de eventos (viagens de estudo; realização de exposições, grupos de 

estudos, seminários) 

Vale dizer, ainda, que, além da realização dos estágios supervisionados, como 

forma de atender o cumprimento das exigências legais e possibilitar o acúmulo de 

experiência prática em ambiente profissional, complementa o diferencial do curso as 

atividades complementares com vistas à ampliação do universo intelectual dos alunos. 

 

 

3.3 Práticas Pedagógicas 

 

As práticas pedagógicas a serem adotadas no Curso de Ciências Contábeis 

deverão coadunar-se ao tripé: “Aprender a fazer”; “Aprender a ser”; e “Aprender a 

ter”. 
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O ensino de Ciências Contábeis, calcado em atividades que integram a prática 

com a teoria será ministrado por meio de: pesquisas desenvolvidas, desde o início do 

curso; elaboração de projetos; trabalho final de curso, o que, sem dúvida, conduzirão 

os alunos à expressão do “aprender a fazer”.  

 

Despertar e incentivar formação de consciência ética será obtido por meio de 

processo educacional, fundado no aperfeiçoamento intelectual e humanístico do 

cidadão e, no desenvolvimento de uma capacidade crítica frente à sociedade. Isso 

constitui o cerne do “aprender a ser”. 

 

A necessidade de resolução de problemas empresariais, visando à qualidade de 

serviços prestados requer do profissional uma convivência harmônica entre os 

envolvidos nas organizações, implicando aprender a conviver para a solução de 

problemas e proposituras de solução, com vistas à melhoria da sociedade. Isso se 

resume o “aprender a ter”. 

 

Integrado às diretrizes curriculares e às institucionais, pretende-se com este 

curso constituir-se um centro de construção de saber, colocando à disposição da 

comunidade, profissionais aptos a agir de forma a garantir a concretização dos valores 

fundamentais inerentes ao homem: democracia, liberdade, igualdade, trabalho, livre 

iniciativa e pluralismo político. 

 

Nessa perspectiva, o Curso de Ciências Contábeis compromete-se com a 

transformação do “ser” aliado ao oferecimento de conteúdo conceitual e prático, o que 

se podem aferir nos ambientes fecundos as discussões interdisciplinares: 
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O curso apresenta um enfoque metodológico em consonância com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) que é o da utilização de metodologias ativas e 

interativas, centradas no aluno, voltado para o seu desenvolvimento. Alguns princípios 

metodológicos merecem destaque:  

(a) Interdisciplinaridade como essência no sentido de possibilitar a integração 

dos saberes e a consequente análise dos objetos de estudo sob diversos olhares, 

propiciando questionamentos permanentes que permitam a (re)criação do 

conhecimento.  

(b) Transdisciplinaridade como perspectiva para consolidar nos alunos a 

integração de conhecimentos e a visão sistêmica.  
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(c) Formação profissional para a cidadania, traduzida no compromisso de 

desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual.  

(d) Estímulo à autonomia intelectual, entendida como a capacidade de o aluno 

buscar e processar as informações necessárias ao desenvolvimento do seu modelo 

lógico de raciocínio e à construção do conhecimento. Neste sentido, a adoção da 

pesquisa como princípio educativo leva ao desenvolvimento de uma postura 

investigativa por parte do estudante, contribuindo, assim, para a sua autonomia 

intelectual e profissional.  

(e) Responsabilidade, compromisso e solidariedade social, materializada na 

compreensão da realidade social e no estímulo à solidariedade, como ponto integrador 

das ações de extensão vinculadas ao currículo.  

(f) Diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem, por meio da inserção do 

aluno na rede de serviços desde os primeiros anos dos cursos, de modo a contribuir 

para a formação do profissional generalista, capaz de atuar nos diferentes níveis e de 

integrar criticamente conhecimentos teóricos, práticos e a realidade socioeconômica, 

cultural e política.  

Os princípios metodológicos favorecem as atividades de ensino individualizado, 

de grupo, estudos teóricos, atividades dirigidas e atividades práticas.  

O curso busca o desenvolvimento de programas que privilegiem descobertas de 
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novas formas de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, enfocando o uso, 

de ferramentas métodos e técnicas de ensino inovadores e instigantes, visando sempre 

ao aperfeiçoamento do trabalho acadêmico.  

 

 

3.4.  Estrutura Curricular 

 

3.4.1.  Regulamentação 

 

A base legal que permite a estruturação do curso: 

- Parecer CNE/CES n° 146/2002, de 03.04.2002. 

- Parecer CNE/CES n° 289/2003, de 06.11.2003. 

- Resolução CNE/CES n° 01/2004, de 17.02.2004. 

- Resolução CNE/CES n° 06/2004, de 10.03.2004. 

- Resolução CNE/CES n° 269/2004, de 16.09.2004. 

- Resolução CNE/CES n° 10/2004, de 16.12.2004. 

- Decreto Lei n°5.773/2006, de 09.05.2006. 

- Resolução n° 02/2007, de 18.06.2007. 

 

Conforme assentado na Resolução CNE/CES n° 06, de 10.03.2004, a estrutura 

curricular do curso deve ser organizada em conteúdos de: 

 

 

-Formação Básica, em que se incluem as disciplinas de Antropologia, 

Sociologia Aplicada à Administração, Filosofia e Ética profissional, Psicologia Aplicada 

à Administração, Comportamento e Desenvolvimento Organizacional, Teoria 

Econômica, Economia Brasileira, Contabilidade Básica, Contabilidade Gerencial, 

Informática Aplicada, Direito Público e Privado, Direito Comercial e Empresarial, 

Empregabilidade e plano de carreira, Metodologia do Trabalho Cientifico, Técnicas de 

desenvolvimento de projetos;  

 

-Formação Profissional, observando-se as disciplinas: Teoria da Contabilidade, 

Contabilidade Intermediaria; Contabilidade de Custos, Contabilidade Tributaria, 

Estratégia Financeira, Analise de Custos, Contabilidade Avançada, Analise das 



43 

 

Demonstrações Financeiras, Analise de Sistemas Contábeis, Perícia contábil e 

arbitragem, Contabilidade Social, Planejamento Estratégico Empresarial, Contabilidade 

Aplicada ao terceiro Setor, Contabilidade Governamental, Gestão Estratégica de 

custos, Fusões e Aquisições, Contabilidade Rural, Contabilidade Pública; e  

 

-Formação – Teórico - Prática, em que se introduz o Estágio Supervisionado, 

Atividades Complementares, prática de Laboratórios e Estudos independentes 

concretizados pelo trabalho de conclusão de curso. 

 

4. MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do curso de Ciências Contábeis foi estruturada em 08 (oito) 

semestres a serem cumpridos em um prazo mínimo de 04 (quatro) anos e, num prazo 

máximo de 06 (seis) anos. O sistema de matrícula é semestral. 

1º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Contabilidade Básica I 80   80 

Matemática Básica 80   80 

Leitura e Produção textual 80   80 

Comportamento Organizacional 80   80 

Teoria Geral da Administração 80   80 

Subtotal    400 

Atividades Complementares I  50  50 

 Total   450 

2º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Contabilidade Básica II 80   80 

Estatística e Probabilidade 80   80 

Direito Público e Privado 80   80 

Fundamentos de Microeconomia 80   80 

Metodologia Científica e Tecnológica 80   80 

Subtotal    400 

Atividades Complementares II  50  50 

 Total    450 
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3º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Contabilidade Intermediária 80  80 80 

Direito Empresarial 80  80 80 

Matemática Financeira 80  80 80 

Fundamentos da Macroeconomia 80  80 80 

Projeto Integrador I 80 80  80 

Subtotal    400 

Atividades Complementares III  50  50 

 Total    450 

4º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Práticas Contábeis 80 80  80 

Finanças Corporativas 80  80 80 

Contabilidade de Custos 80  80 80 

Empreendedorismo e Plano de Negócio 80  80 80 

Projeto Integrador II  80 80  80 

Subtotal    400 

Atividades Complementares IV  50  50 

 Total    450 

5º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Estrutura e Análise das  

Demonstrações Contábeis 

 

80 

  

80 

 

80 

Legislação Tributária, Trabalhista  

e Previdenciária 

 

80 

 

 

 

80 

 

80 

Contabilidade e Planejamento 

Tributário 

 

80 

 

 

 

80 

 

80 

Teoria da Contabilidade 80  80 80 

Projeto Integrador III  80 80  80 

Subtotal    400 

Estágio Supervisionado I  100  100 

 Total    500 
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6º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Contabilidade Avançada 80  80 80 

Governança Corporativa e Ética Profissional 80  80 80 

Contabilidade Ambiental,  

Sustentabilidade e o Agronegócio 

 

80 

 

 

 

80 

 

80 

Controladoria Estratégica 80  80 80 

Projeto Integrador IV 80 80  80 

Subtotal    400 

Estágio Supervisionado II  100  100 

 Total    500 

7º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Contabilidade e Orçamento Público 80   80 

Contabilidade Gerencial 80   80 

Perícia Contábil e Arbitragem 80   80 

Gestão Contábil da Pequena e  

Média Empresa 

 

80 

 

40 

 

40 

 

80 

Orçamento Empresarial 80 40 40 80 

Subtotal    400 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 1  25 25 50 

Estágio Supervisionado III  100  100 

 Total   0 550 

8º. 

SEMESTRE 

 

DISCIPLINAS 

 

Aulas 

 

Prática 

 

Teórica 

Carga 

Horária 

 Contabilidade Societária e Internacional 80  80 80 

Direitos Humanos e Etnia 80  80 80 

Mercado de Capitais 80 40 40 80 

Auditoria 80 40 40 80 

Gestão de Risco e Investimentos 80 40 40 80 

Subtotal    400 

Trabalho de Conclusão de Curso -TCC 2  25 25 50 

Estágio Supervisionado IV  100  100 
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 Total    550 

Componentes Obrigatórios (aulas) 3.200 

Estágio Supervisionado 400 

Atividades Complementares 200 

Trabalho de Conclusão de Curso 100 

Disciplina de Libras (Não Seriada) 40 

 

TOTAL GERAL DO CURSO 3.940 

 

 

 

 

4.1 Ementas e Bibliografias 

 

 

1 º Semestre 

 

Disciplina: Contabilidade Básica I 

 

Ementa: Contabilidade, componentes básicos da contabilidade; escrituração e 

procedimentos contábeis básicos; Balanço Patrimonial - BP; Contabilidade por 

Balanços Sucessivos; variação do patrimônio líquido; regime de competência e de 

caixa, com apuração de resultado, montagem da Demonstração de Resultados - DRE. 

 

Bibliografia Básica 

 

GRECO, Alvisio Lahorque; AREND, Lauro Roberto. Contabilidade: Teoria e Prática 

Básicas. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2016 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas, 2008. 

SILVA, César Augusto Tibúrcio; RODRIGUES, Fernanda Fernandes. Curso de 

Contabilidade Básica – Vol. I. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 
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ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade avançada em IFRS e CPC. 

São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522490011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490011>. 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica: atualizada conforme os 

pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 e ITG 1000. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

recurso online. ISBN 9788522498871. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498871>.  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória 

e intermediária. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522489558. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489558>. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

recurso online. (Fácil). ISBN 9788502210905. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210905> 

VICECONTI, Paulo. Contabilidade básica.16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. recurso 

online. ISBN 9788502194601. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502194601 

 

 

Disciplina: Matemática Básica 

 

Ementa: Estudo das funções: definição e representação gráfica. Estudo das funções 

usuais: funções do primeiro grau e do segundo grau. Interpretação e análise das 

aplicações das funções: receita, custo, lucro. 

 

Bibliografia Básica 

 

LAPA. Nilton. Matemática Aplicada: Uma abordagem introdutória. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

LEITE.  Angela.  Aplicações da matemática: Administração, Economia e Ciências 

Contábeis. 2, ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016 

MÜLLER, Franz August; GARCIA, Adriana Martins. Matemática Aplicada a Negócios. 

São Paulo: Saraiva, 2013 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502194601
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Bibliografia Complementar 

 

BENZECRY, Vera Syme J.; RANGEL, Kleber A. Como desenvolver o raciocínio 

lógico.3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  recurso online. ISBN 978-85-216-1991-8. Disponível 

em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1991-8 

BISPO, Carlos Alberto F.; CASTANENHEIRA, Luiz B.; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. 

Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2013. recurso online. 

ISBN 9788522115952. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522115952>. 

MARIANO, Fabrício; ALMEIDA, Marcos; OLIVEIRA, Renato. Raciocínio lógico e 

matemática para concursos CESPE/UnB. Rio de Janeiro: Método, 2015. recurso online. 

(Provas & concursos). ISBN 978-85-309-6322-4. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6322-4>. 

SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos para cálculos. São Paulo: Saraiva, 2007. 

recurso online. ISBN 9788502141742. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502141742>. 

SOARES, Edvaldo. Fundamentos de lógica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso 

online. ISBN 9788522488377. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488377>. 

 

Disciplina: Leitura e Produção Textual 

 

Ementa: Leitura. Habilidades básicas de produção textual – coesão, coerência, 

clareza, concisão. Analise interpretativa de textos. Produção de textos. Desempenho 

oral ordenado e fluente  

 

Bibliografia Básica 

 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2015 

DIDIO, Lucie.  Leitura e Produção de Textos. São Paulo: Atlas, 2013. 

KOCH, Ingedore Villaça, TRAVALIA, Luiz Carlos. A Coerência Textual. São Paulo: 

Contexto, 2007 

 

Bibliografia Complementar 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1991-8
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BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. UniA: Leitura e produção textual. Porto Alegre: 

Penso, 2015. recurso online. ISBN 9788584290611. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290611>.  

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013. recurso online. ISBN 9788502218888. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502218888>. 

FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. Comunicação empresarial. 2. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2015. recurso online. (Série A). ISBN 9788580554588. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554588>.  

TAJRA, Sanmya Feitosa. Comunicação e negociação: conceitos e práticas 

organizacionais. São Paulo: Erica, 2014. recurso online. ISBN 9788536511054. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536511054>. 

TERCIOTTI, Sandra Helena; MACARENCO, Isabel. Comunicação Empresarial na 

Prática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. recurso online. ISBN 9788502193994. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502193994> 

 

 

Disciplina: Comportamento Organizacional 

 

Ementa: Possibilitar que o educando adquira visão generalista, enquanto gestor de 

empresa, focada nos aspectos gerais do relacionamento humano e da criação, assim 

como estudar o indivíduo, grupos e organizações para entender a Psicologia do 

Trabalho e os aspectos psicológicos das atividades industriais, comerciais e de 

serviços. 

 

Bibliografia Básica 

 

HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. Fundamentos de 

Psicologia: Temas Clássicos de Psicologia Sob a Ótica da Análise do 

Comportamento. São Paulo: Guanabara Koogan, 2012 

ROTHMANN, Ian; COOPER, Cary. Fundamentos de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho. São Paulo: Campus, 2009 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502193994
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Bibliografia Complementar 

 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 978-85-970-0360-4. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-970-0360-4>.  

REGATO, Vilma Cardoso. Psicologia nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2014. recurso online. ISBN 978-85-216-2600-8. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2600-8>. 

BANOV, Márcia Regina. Psicologia no gerenciamento de pessoas. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522499939. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499939>. 

GOMES, Josir Simeone. Controle de gestão comportamental: textos e casos. São 

Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522487370. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522487370>. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas organizações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. recurso online. ISBN 9788522478231. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478231>. 

 

 

Disciplina: Teoria Geral da Administração 

 

Ementa: Teoria da Administração e sua Evolução Histórica, Abordagem Clássica, 

Abordagem Humanista, Abordagens Burocrática, Estruturalista e Neoclássica; Teoria 

Sistêmica e Contingencial, As Teorias da Administração na Era da Informação. 

 

Bibliografia Básica 

 

CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a Teoria da Administração. 9. ed.  São Paulo: 

Manole, 2014 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

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

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.  Teoria Geral da Administração. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2012 
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Bibliografia Complementar 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. São Paulo: 

Manole, 2015. recurso online. ISBN 9788520445457. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445457>. 

LACOMBE, Francisco Jose Masset. Teoria geral da administração. São Paulo: 

Saraiva, 2009. recurso online. ISBN 9788502089181. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089181>.  

MASIERO, Gilmar. Administração de empresas.3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

recurso online. ISBN 9788502177543. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502177543>.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração estratégica na prática: a 

competitividade para administrar o futuro das empresas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

recurso online. ISBN 9788522475612. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522475612>. 

ROBBINS, Stephen P.; DECENZO, David A.; WOLTER, Robert M.A Nova 

Administração. São Paulo: Saraiva, 2014. recurso online. ISBN 9788502225336. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502225336>. 

 

 

 

2 º Semestre 

 

Disciplina: Contabilidade Básica II 

 

Ementa: Estrutura das Demonstrações Contábeis. Estudo sobre operações com 

mercadorias e a incidência de impostos. Estudo das contabilizações básicas de 

operações financeiras, de compra e venda de ativo imobilizado e, cálculos e 

contabilizações básicos de tributos (IR e CS). Depreciação, Amortização e Exaustão.  
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Bibliografia Básica 

 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade 

Empresarial: Livro Texto. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2015 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial: Livro Texto. 17. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

 

FIPECAFI. Manual de contabilidade societária.2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. recurso 

online. ISBN 9788522477289. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477289>. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória 

e intermediária. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522489558. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489558>. 

QUINTANA, Alexandre Costa. Contabilidade básica: com exercícios práticos de 

acordo com as normas brasileiras de contabilidade do CFC. São Paulo: Atlas, 2014. 

recurso online. ISBN 9788522489619. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489619> 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

recurso online. (Fácil). ISBN 9788502210905. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210905>. 

SANTOS, Fernando de Almeida; VEIGA, Windsor Espenser. Contabilidade com 

ênfase em micro, pequenas e médias empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

recurso online. ISBN 9788522489114. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489114> 

 

 

Disciplina: Estatística e Probabilidade 

 

Ementa: Estudo da Estatística Descritiva, de Probabilidades e suas Distribuições para 

análise e tratamento de dados e como base para a estatística Inferencial. Distribuições 

discretas e contínuas. Correlação e regressão. Estimativa. Teste de hipóteses. 
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Bibliografia Básica 

 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Aplicada. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 

FONSECA, Jairo Simon da Fonseca; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, 

Geraldo Luciano. Estatística Aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas 

MORETTIN, Pedro A. BUSSAB, Wilton de O. Estatística Aplicada. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013 

 

Bibliografia Complementar 

 

COSTA, Giovani Glaucio de Oliveira. Curso de estatística básica. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522498666. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498666>. 

LOESCH, Cláudio. Probabilidade e estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2012. recurso 

online. ISBN 978-85-216-2172-0. Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

216-2172-0>. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e aplicada. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522486786. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486786>. 

SICSÚ, Abraham Laredo; DANA, Samy. Estatística aplicada: análise exploratória de 

dados. São Paulo: Saraiva, 2012. recurso online. ISBN 9788502177574. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502177574>.  

SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e 

estatística.3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. recurso online. (Schaum). ISBN 

9788565837477. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565837477>. 

 

 

 

Disciplina: Direito Público e Privado 

 

Ementa: Noções de Direito em Geral. Estado e suas formas.  Governo e seus 

sistemas. Diferenças de Direito Público e Provado. Noções de Direito Constitucional. 

Direitos e Garantias Fundamentais. Noções de Direito Penal. Noções de Direito Civil. 

Noções de Direito do Consumidor. Contratos Mercantis. Direito Tributário. 
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Bibliografia Básica 

 

ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 

Constitucional. 20. ed. São Paulo: Verbatim, 2016 

DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo: Pareceres. São Paulo: Forense, 

2015 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, 

Decisão, Dominação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza Arruda (Coord.).Comentários ao Código Civil 

brasileiro, V.8: responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2013. recurso online. ISBN 978-

85-309-5719-3. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-5719-3>.  

COTRIM, Gilberto. Direito fundamental. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. recurso 

online. ISBN 9788502087965. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502087965>.  

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: 

contratos, v.04. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522494750. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494750>. 

PALAIA, Nelson. Noções essenciais de direito. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 

2011. recurso online. ISBN 9788502126251. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502126251>.  

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. recurso online. 

ISBN 978-85-309-6512-9. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-

6512-9>.  

 

 

 

 

Disciplina: Fundamentos de Microeconomia 

 

Ementa: A teoria microeconômica. Os mecanismos de mercados e a formação de 

preços. A teoria do consumidor. A teoria da firma. As estruturas de mercados. 
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Bibliografia Básica 

 

BARBIERI, Fábio; FEIJO; Ricardo Luis Chaves. Metodologia do Pensamento 

Econômico: O modo de fazer ciência dos economistas. São Paulo: Atlas, 2013 

CARVALHO, Maria Auxiliadora de. Microeconomia Essencial. São Paulo: Saraiva, 

2015 

VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; OLIVEIRA, Roberto Guena de; 

BARBIERI, Fábio. Manual de Microeconomia. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2011 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA, José Roberto Novaes de. Economia monetária: uma abordagem brasileira. 

São Paulo: Atlas, 2009. recurso online. ISBN 9788522465323. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465323>. 

DURAN, Camila Villard. Direito e moeda. São Paulo: Saraiva, 2009. recurso online. (DDJ). 

ISBN 9788502142404. Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502142404>. 

FRANCO, Gustavo H. B. As leis secretas da economia: revisitando Roberto Campos 

e as leis do Kafka. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. recurso online. ISBN 9788537809501. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537809501>.  

MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e prática. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2011. recurso online. ISBN 9788522474462. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522474462>.  

WESSELS, Walter J. Microeconomia: teoria e aplicações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2006. recurso online. ISBN 9788502125278. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502125278>.  

 

 

Disciplina: Metodologia Científica e Tecnológica 

 

Ementa: A metodologia e sua importância. A metodologia e o desenvolvimento do ser 

inteligente. Pesquisa e procedimentos. Pesquisa bibliográfica. Ciência e Metodologia. A 

pesquisa nas ciências sociais. Relatório de Pesquisa. 
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Bibliografia Básica 

 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, 

Resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

NASCIMENTO, Luiz Paulo. Elaboração de Projeto de Pesquisa. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed.. São Paulo: Atlas, 2012. recurso online. 

ISBN 9788522478392. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478392>.  

AQUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos científicos. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. recurso online. ISBN 9788502161009. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502161009>.  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia.5. ed. São Paulo: Saraiva. recurso 

online. ISBN 9788502088351. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088351>. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 

2012. recurso online. ISBN 9788522478408. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478408>.  

SORDI, José Osvaldo de. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 

2013. recurso online. ISBN 9788502210332. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210332>.  
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3 º Semestre 

 

Disciplina: Contabilidade Intermediária 

 

Ementa: A Contabilidade. O Patrimônio. Livros Contábeis. Esquema Básico da 

Escrituração Contábil. Plano de Contas. Noções de Tributos. Operações Financeiras. 

Folha de Pagamento. Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial - BP, 

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração de Lucros e Prejuízos 

Acumulados- DLPA. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas 

Explicativas). Aspectos Orçamentários e Financeiros. 

 

Bibliografia Básica 

 

IUDICIBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas 

as Sociedades de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2013 

IUDICIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2016 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial: Livro Texto. 17. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2013.recurso online. ISBN 9788522478750. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478750>.  

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade intermediária superior em 

IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522489039. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489039>.  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória 

e intermediária. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2014.recurso online. ISBN 9788522489558. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489558>.  



58 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade comercial fácil.18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013.recurso online. ISBN 9788502212718. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502212718>.  

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; GOMES, José Mário Matsumura. 

Contabilidade intermediária: atualizado pela Lei no 11.941/09 e pelas normas do 

CPC. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.recurso online. ISBN 9788522477906. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477906>. 

 

 

Disciplina: Direito Empresarial 

 

Ementa: Sociedade empresária, empresário e estabelecimento. Direito societário. 

Sociedade limitada. Sociedade por ações. Outros tipos societários. Direito dos 

contratos. Títulos de crédito. Dissolução da sociedade empresária. Direito concursal. 

Recuperação de empresa. Falência. 

 

Bibliografia Básica 

 

FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Denise; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito 

Empresarial para os cursos de Administração e Ciências Contábeis. São Paulo: 

Atlas, 2015 

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Atlas, 

2016 

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 40. ed. São Paulo: Forense, 2017 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

GOMES, Fábio Luiz. Obrigações empresariais. São Paulo: Saraiva, 2016. recurso 

online. ISBN 9788502621206. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621206>.  

MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro, v.2:direito societário: sociedades 

simples e empresárias. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016. recurso online. ISBN 9788597007824. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007824>.  
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MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial.9. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

recurso online. ISBN 9788522493326. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493326>.  

TEIXEIRA, Tarcísio. Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e 

prática. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. recurso online. ISBN 9788502616387. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502616387>. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falências e recuperação de 

empresas, V. 3. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522489572. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489572>.  

 

 

Disciplina: Matemática Financeira 

 

Ementa: Conceitos básicos de matemática; fundamentos de matemática financeira; 

introdução à HP-12C; juros simples e compostos; séries uniformes de pagamentos 

postecipados e antecipados; taxa de juros; amortização; desconto; matemática 

financeira no Excel. 

 

Bibliografia Básica 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2016 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira 

Aplicada, Estratégias Financeiras, Orçamento  Empresarial. 11.ed. São Paulo: Atlas, 

2014 

SILVA, André Luiz Carvalha da. Matemática Financeira Aplicada: Coleção Coppead 

de Administração. 3.ed. São Paulo: 2010 

 

Bibliografia Complementar  

 

AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Matemática financeira: princípios e aplicações. 

São Paulo: Saraiva, 2015.recurso online. ISBN 9788502632202. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502632202>.  
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DALZOT, Wili Dal; CASTRO, Manuela Longoni de. Matemática financeira: 

fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015.recurso online. ISBN 

9788582603338. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603338>. 

FARO, Clovis de. Fundamentos da matemática financeira: uma introdução ao 

cálculo financeiro e à análise de investimentos de risco. São Paulo: Saraiva, 2002. 

recurso online. ISBN 9788502088355. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088355>.  

HORIGUTI, Augusto Massashi; DONADEL, Juliane. Matemática comercial e 

financeira e fundamentos de estatística. São Paulo: Erica, 2014. recurso online. ISBN 

9788536517896. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536517896>. . 

MERCHEDE, Alberto. HP-12C: cálculos e aplicações financeiras : exercícios 

interativos. São Paulo: Atlas, 2009. recurso online. ISBN 9788522465637. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465637>. 

 

 

Disciplina: Fundamentos de Macroeconomia 

 

Ementa: Fundamentos da análise macroeconômica. Problemas macroeconômicos. 

Modelos macroeconômicos. Contabilidade social. Determinantes da demanda e oferta 

agregada. Moeda, juros e renda. Relações com o exterior. Equilíbrio geral. Política 

econômica: O papel do governo e a Inflação. 

 

Bibliografia Básica 

 

ALÉM, Ana Claúdia. Macroeconomia: Teoria e Prática no Brasil. São Paulo: Campus, 

2010 

KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc J. Economia Internacional. 

10.ed. São Paulo: Pearson, 2015 

KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Macroeconomia. 3.ed. São Paulo: Campus, 2014 

 

Bibliografia Complementar 

 

MANKIW, N. Gregory. Princípios de macroeconomia: (tradução da 6ª edição norte-

americana). 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. recurso online. ISBN 

9788522116256. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116256>. 
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MILTONS, Michele Merética. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 2015. recurso online. 

(Diplomata). ISBN 9788502635685. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502635685>.  

MOREIRA, José Octávio de Campos; JORGE, Fauzi Timaco. Economia: notas 

introdutórias. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. recurso online. ISBN 9788522465286. Disponível 

em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465286>. 

OREIRO, José Luis da Costa. Macroeconomia do desenvolvimento: uma 

perspectiva Keynesiana. São Paulo: LTC, 2016. recurso online. ISBN 9788521631538. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521631538>.  

SAMPAIO, Luiza Maria S. Moreira. Macroeconomia esquematizado. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. recurso online. ISBN 9788547200107. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547200107>.  

 

 

Disciplina: Projeto Integrador I 

 

Ementa: Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, 

teológico e científico. Trajetória histórica do Conhecimento Científico. Tendências 

metodológicas no século XXI.  Método científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: 

elementos constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e 

exposição de um Pôster. Análise e reflexãosobreoselementosteórico-

práticosapresentadosnasdemaisdisciplinas do 1°, 2° e 3° semestre (Contabilidade 

Básica I, Matemática Básica, Leitura e Produção Textual, Comportamento 

Organizacional, Teoria Geral da Administração, Contabilidade Básica II, Estatística e 

Probabilidade, Direito Público e Privado, Fundamentos de Microeconomia, Metodologia 

Científica e Tecnológica, Contabilidade Intermediária, Direito Empresarial, Matemática 

Financeira, Fundamentos da Macroeconomia). 

 

 

Bibliografia Básica 

 

A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas dos 

semestres. 
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Bibliografia Complementar 

 

A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas dos 

semestres. 

 

 

4 º Semestre 

 

Disciplina: Práticas Contábeis 

 

Ementa: Conceituação de sistemas contábeis, de Tecnologia da Informação e ERP 

(Enterprise Resourse Planning). Subsistemas do Sistema Contábil. Utilização dos 

Sistemas Contábeis. Principais Sistemas de Informação Contábil disponíveis no 

mercado, tanto na área privada quanto pública. Estudo pormenorizado de um ou mais 

Sistema de Informação Contábil disponível no mercado. Estudo dos aspectos práticos 

e legais que envolvem os serviços prestados pelo profissional contábil, em relação à: 

- Abertura e registros legais de uma empresa comercial; 

- Elaboração de um Plano de Contas Contábil; 

- Escrituração Contábil e seus livros obrigatórios; 

- Introdução ao sistema de contabilidade via SPED. 

 

Bibliografia Básica 

 

GIL, Antonio de Loureiro; BORGES, Tiago Nascimento; BIANCOLINO, César Augusto. 

Sistemas de Informações Contábeis. São Paulo: Saraiva, 2013 

IUDICIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2016 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Sistemas de Informações Contábeis: Fundamentos e 

Análises. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

 

Bibliografia Complementar 
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CARNEIRO, Claudio. Impostos federais, estaduais e municipais. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. recurso online. ISBN 9788502625976. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502625976>. 

CISNEIROS, Gustavo. Direito do trabalho sintetizado. Rio de Janeiro: Método, 2016. 

recurso online. ISBN 9788530970611. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530970611>. 

GONÇALVES, Rosana C. M. Grillo; RICCIO, Edson Luiz. Sistemas de informação: 

ênfase em controladoria e contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. recurso online. ISBN 

9788522471232. Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522471232>.  

HURT, Robert L. Sistemas de informações contábeis: conceitos básicos e temas 

atuais. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. recurso online. ISBN 9788580553314. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553314>.  

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos trabalhistas. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2015.recurso 

online. ISBN 9788522499991. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499991>. 

 

 

Disciplina: Finanças Corporativas 

 

Ementa: Fundamentos teóricos e práticos das Finanças Corporativas. Valor de 

mercado e riqueza. Decisões financeiras. Conceitos financeiros básicos. Eficiência de 

mercado. Risco e retorno. Avaliação do desempenho operacional. Alavancagem 

financeira e operacional. Métricas de desempenho. Viabilidade econômica e financeira. 

Risco, retorno e custo de oportunidade. 

 

Bibliografia Básica 

 

BRIGHAM, Eugene F.; EHRHARDT, Michael C. Administração Financeira – Teoria e 

Prática. 14.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016 

GITMAN, Lawrence J. Princípios da Administração Financeira. 12.ed. São Paulo: 

Pearson, 2010 

SILVA, José Pereira. Análise Financeira da Empresa. 13.ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2017 

 

Bibliografia Complementar 
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ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor.7. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. recurso online. ISBN 9788522490912. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490912>.  

HOJI, Masakazu. Administração financeira na prática: guia para educação financeira 

corporativa e gestão financeira pessoal. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. recurso online. 

ISBN 9788522492381. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522492381>. 

MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Administração financeira: 

decisões de curto prazo, decisões de longo prazo, indicadores de desempenho. São 

Paulo: Atlas, 2012. recurso online. ISBN 9788522466573. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466573>.  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Introdução à administração financeira.2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. recurso online. ISBN 9788522114702. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114702>.  

ROSS, Stephen A. et al. Fundamentos de administração financeira.9. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2013. recurso online. ISBN 9788580552256. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552256>. 

 

 

Disciplina: Contabilidade de Custos 

 

Ementa: Introdução aos conceitos de custo: conceituação. Objetivos. Elementos de 

custo de produção. Custo de produtos, Custos periódicos, Classificação dos cistos: 

Custos diretos, Custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, custo unitário. Custos e 

responsabilidade: análise de lucro. Sistemas de custeamento: abordagem geral. 

Cálculo e contabilização de custos. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

ATKINSON, Anthony A.; BANKER, Rajiv D.; KAPLAN, Robert S.; YOUNG, S. Mark. 

Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas. 2000. 

MARTINS, Eliseu e ROCHA, Welington. Métodos de Custeio Comparados. São Paulo: 

Atlas, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015 
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MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos – Livro texto. 10.ed. São Paulo: Atlas, 

2010 

 

Bibliografia Complementar 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade 

gerencial: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 

9788522490356. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490356>.  

LEONE, George Sebastião Guerra; LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de 

contabilidade de custos.4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. recurso online. ISBN 

9788522488704. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488704>. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de custos. São Paulo: Cengage Learning, 

2014. recurso online. ISBN 9788522113835. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113835>.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos.4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

recurso online. ISBN 9788502621824. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621824>.  

SILVA, Raimundo Nonato Sousa; LINS, Luiz Dos Santos. Gestão de custos: 

contabilidade, controle e análise. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 

9788522488360. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488360>. 

 

Disciplina: Empreendedorismo e Plano de Negócios 

 

Ementa: Principais características e perfil do empreendedor (Comportamento e 

Personalidade). Habilidades. Competências. Criatividade. Visão de negócio. Atitudes 

empreendedoras. Análise de mercado: Concorrência, ameaças e oportunidades. 

Identificação e aproveitamento de oportunidades.  

 

 

Bibliografia Básica 

 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Plano de Negócios –fundamentos, processos 

e estruturação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios.6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
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DRUCKER, Peter F. Inovação e Espirito Empreendedor: Prática e Princípios. São 

Paulo: Cengage Learning, 2017 

 

Bibliografia Complementar 

 

BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012. recurso online. ISBN 9788522109388. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109388>. 

BORGES, Cândido. Empreendedorismo sustentável. São Paulo: Saraiva, 

2014.recurso online. ISBN 9788502221741. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502221741>.  

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 

4. ed. São Paulo: Manole, 2015.recurso online. ISBN 9788520438039. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438039>. 

COOPER, Brant; VLASKOVITS, Patrick. Empreendedorismo enxuto. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2016.recurso online. ISBN 9788597006131. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597006131>.  

DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed. Rio 

de Janeiro: Atlas, 2016.recurso online. ISBN 9788597005257. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005257>.  

 

Disciplina: Projeto Integrador II 

 

Ementa: Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, 

teológico e científico. Trajetória histórica do Conhecimento Científico. Tendências 

metodológicas no século XXI.  Método científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: 

elementos constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e 

exposição de um Pôster. Análise e reflexãosobreoselementosteórico-

práticosapresentadosnasdemaisdisciplinas do 4° semestre (Práticas Contábeis, 

Finanças Corporativas, Contabilidade de Custos, Empreendedorismo e Plano de 

Negócios). 

 

Bibliografia Básica 
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A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre. 

 

 

5 º Semestre 

 

Disciplinas: Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis 

 

Ementa: Abordar de forma aprofundada a estruturação das Demonstrações Contábeis: 

Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do 

Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 

Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas 

Explicativas. 

 

Bibliografia Básica 

 

IUDICIBUS, Sergio de. et.al. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas 

as Sociedades de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2013 

MARION, José Carlos. Et.al. Normas e Práticas Contábeis: Uma Introdução. 2.ed. 

São Paulo: Atlas, 2013 

SILVA, Alexandre Alcântara. Estrutura, Análise e Interpretação das Demonstrações 

Contábeis. 4.ed. São Paulo, 2014 

 

 

Bibliografia Complementar 
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MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade 

empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. ISBN 9788522478002. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478002>. 

NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada e análises das demonstrações 

financeiras. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. recurso online. ISBN 9788502133389. 

Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502133389>. 

REIS, Arnaldo. Demonstrações contábeis. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. recurso 

online. ISBN 9788502087989. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502087989>. 

RIBEIRO, Osni Moura. Demonstrações financeiras: mudanças na Lei da Sociedades 

por ações : como era e como ficou : fundamentos do controle empresarial. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. recurso online. ISBN 9788502619791. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502619791>.  

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; FERNANDES, Luciane Alves. 

Contabilidade avançada: aspectos societários e tributários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. recurso online. ISBN 9788522496693. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522496693>. 

 

 

Disciplina: Legislação Tributária, Trabalhista e Previdenciária 

 

Ementa: Os princípios constitucionais tributários. O sistema tributário nacional. Imposto 

de renda das pessoas jurídicas. Imposto sobre a renda e proventos das pessoas 

físicas. História do Direito do Trabalho e ordenamento jurídico. Justiça do Trabalho. 

Direitos do Empregado. Alteração nas condições de trabalho. Jornada de trabalho. 

Dano moral, assédio moral e sexual. Relações coletivas de trabalho. Organização 

sindical. Conflitos coletivos de trabalho. Greve. Processos de trabalho. 

 

Bibliografia Básica 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: 

Forense, 2016 

OLIVEIRA, Luís Martins de et al. Manual de Contabilidade Tributária: Textos e 

Testes com as Respostas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2016 
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Bibliografia Complementar  

 

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito penal tributário: crimes contra a ordem 

tributária e contra a previdência social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015.recurso online. ISBN 

9788522499748. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499748>. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário.26. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014.recurso online. ISBN 9788502215108. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502215108>. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito do trabalho, seguridade social e processo 

civil: a evolução diante das mudanças no sistema jurídico. São Paulo: Saraiva, 

2016.recurso online. ISBN 9788502638181. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502638181>. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho.10. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016.recurso online. ISBN 9788530969998. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530969998>. 

SARAIVA, Renato; MANFREDINI, Aryanna; TONASSI, Rafael (Org.).CLT, 

Consolidação das Leis do Trabalho.16. ed. Rio de Janeiro: Método, 2016.recurso 

online. ISBN 9788530970178. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530970178>. 

 

 

Disciplina: Contabilidade e Planejamento Tributário 

 

Ementa: Apuração e Escrituração Contábil; Elisão (Planejamento Tributário); 

Apuração. Registro e Controle de diferenças temporárias; Contabilização dos Efeitos 

dos Ajustes da Demonstração do Lucro Real; apuração e Escrituração de Lucro 

Presumido e Simples. 
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Bibliografia Básica 

 

BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento Tributário – IPI. ICMS. ISS. IR. 14. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015 

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade Fiscal e 

Tributária. São Paulo: Saraiva, 2014 

OLIVEIRA, Luís Martins de et al. Manual de Contabilidade Tributária: Textos e 

Testes com as Respostas. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2015 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento tributário. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. recurso online. ISBN 9788502616967. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502616967>. 

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

aplicada. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522488964. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488964>. 

CHAVES, Francisco Coutinho; MUNIZ, Érika Gadêlha. Contabilidade tributária na 

prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788597004441. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597004441>. 

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

2013. recurso online. ISBN 9788502204621. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502204621>.  

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

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

resultados das empresas. São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. ISBN 9788522480173. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522480173>.  

 

Disciplina: Teoria da Contabilidade 

 

Ementa: Estudo dos aspectos práticos e legais que envolvem os serviços prestados 

pelos estudos e discussões sobre os objetivos e a importância da contabilidade no 
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contexto científico e de utilidade nos sistemas organizacionais, sobre os sistemas de 

informação e as abordagens da contabilidade, sobre os usuários da contabilidade, a 

evolução estrutural da contabilidade, os princípios contábeis e a estrutura conceitual 

para elaboração das demonstrações contábeis (NBC TG), os conceitos gerais de 

receitas, despesas, perdas e ganhos, evidenciação contábil, avaliação de ativos, 

passivos e patrimônio líquido e, finalmente, o estudo sobre a evolução e estruturação 

das normas brasileiras de contabilidade, principalmente aquelas que aprovam os 

pronunciamentos do comitê de pronunciamentos contábeis (CPC). 

 

Bibliografia básica 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2015 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; LOPES, Alexsandro Broedel. Teoria Avançada da 

Contabilidade. 2.ed. São Paulo: atlas, 2012 

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

3.ed. São Paulo: Atlas, 2013 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade avançada em IFRS e 

CPC.São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522490011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490011>.  

FIPECAFI. Manual de contabilidade societária.2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. recurso 

online. ISBN 9788522477289. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477289>. 

IUDÍCIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos; FARIA, Ana Cristina de. Introdução à 

teoria da contabilidade para o nível de graduação.5. ed. São Paulo: Atlas, 

2012.recurso online. ISBN 9788522477944. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477944>. 

NIYAMA, Jorge Katsumi (Org.).Teoria avançada da contabilidade. São Paulo: Atlas, 

2014.recurso online. ISBN 9788522489190. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489190>.  

RIBEIRO, Osni Moura; COELHO, Juliana Moura Ribeiro. Princípios de contabilidade 

comentados. São Paulo: Saraiva, 2014. recurso online. ISBN 9788502220430. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220430>. 
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Disciplina: Projeto Integrador III 

 

Ementa: Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, 

teológico e científico. Trajetória histórica do Conhecimento Científico. Tendências 

metodológicas no século XXI.  Método científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: 

elementos constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e 

exposição de um Pôster. Análise e reflexãosobreoselementosteórico-

práticosapresentadosnasdemaisdisciplinas do 5° semestre (Estrutura e Análise das 

Demonstrações Contábeis, Legislação Tributária, Trabalhista e Previdenciária, 

Contabilidade e Planejamento Tributário, Teoria da Contabilidade). 

 

Bibliografia Básica 

 

A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre. 

 

Bibliografia Complementar 

 

A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre. 

 

 

6º Semestre 

 

Disciplina: Contabilidade Avançada 

 

Ementa: Estudo dos Conceitos e Técnicas de: Cálculo e constituição das participações 

societárias, Cálculo e constituição das reservas e dos dividendos, Demonstração de 

lucros ou prejuízos acumulados, Demonstração das mutações patrimoniais e Avaliação 

de Investimentos. Consolidação das Demonstrações Contábeis, Demonstração do 

Valor Adicionado, Marcação a Mercado de Instrumentos Financeiros e Fusão, Cisão e 

Incorporação. Relacionamento da ciência atuarial com a ciência contábil. Principais 

conceitos atuariais. Matemática e Estatística na Ciência Atuarial. Risco. Fundos de 

Pensão: modalidades e natureza de planos de benefícios, ativo total de um plano de 
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benefícios, reservas. Seguros: caracterização das atividades de seguros, 

demonstrações contábeis das companhias seguradoras, exemplo de registro de 

transação de seguros.  

 

 

Bibliografia Básica 

 

MARIN, Evandro R. Ambiente Econômico do Seguro e Resseguro. Rio de Janeiro: 

Funenseg, 2016 

SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves. 

Contabilidade Avançada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade Avançada e Análise das 

Demonstrações Financeiras. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade avançada em IFRS e CPC. 

São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522490011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490011>.  

CORDEIRO FILHO, Antonio. Cálculo atuarial aplicado: teoria e aplicações: exercícios 

resolvidos e propostos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522487790. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522487790>. 

FERREIRA, Roberto G. Tesouro direto e outros investimentos financeiros: LTN, 

LFT, NTN, CDB, RDB, LCI e LI: planos financeiros e atuariais de aposentadoria. São 

Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522494965. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494965>. 

RODRIGUES, José Angelo. Gestão de risco atuarial. São Paulo: Saraiva, 2008. 

recurso online. ISBN 9788502088986. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088986>.  

SCHALCH, Débora. Seguros e resseguros. São Paulo: Saraiva, 2010. recurso online. 

ISBN 9788502107007. Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502107007>.  

 

 

Disciplina: Governança Corporativa e Ética Empresarial 
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Ementa: Estudo do conflito de agência, assimetria informacional e teoria dos contratos. 

Análise e discussão do conceito, princípios, estruturas e funções de governança 

corporativa e suas relações com sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. 

Estudo das principais contribuições da contabilidade para governança e 

sustentabilidade empresarial e, reflexões sobre a Ética; Ética Profissional; a 

Responsabilidade dos Profissionais da Contabilidade; Ética Empresarial e a Legislação 

de regulamentação da profissão contábil. 

 

Bibliografia Básica 

 

BARSANO, Paulo Roberto. Ética Profissional. São Paulo: Saraiva, 2014 

ROSSETTI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana. Governança corporativa: 

fundamentos, desenvolvimento e tendências. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

SÁ, Antonio Lopes de. Ética Profissional. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2009 

 

Bibliografia Complementar 

 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO. Código de Ética 

Profissional do Contador. 11. ed. São Paulo: CRCSP, 2013 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Comitês, comissões, conselhos e outros 

órgãos colegiados das empresas: estruturação, capacitação e atuação. São Paulo: 

Atlas, 2015.recurso online. ISBN 9788522498338. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498338>. 

RODRIGUEZ, Gregorio Mancebo; BRANDÃO, Mônica Mansur. Visões da governança 

corporativa. São Paulo: Saraiva, 2010.recurso online. ISBN 9788502121300. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502121300>.  

SANTOS, Fernando de Almeida. Ética empresarial: política de responsabilidade social 

em 5 dimensões: sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, 

inovação, governança corporativa. São Paulo: Atlas, 2014.recurso online. ISBN 

9788522494576. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494576>.  

SILVA, André Luiz Carvalhal da. Governança corporativa e sucesso empresarial: 

melhores práticas para aumentar o valor da firma. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014.recurso online. ISBN 9788502220492. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220492>. 
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Disciplina: Contabilidade Ambiental, Sustentabilidade e Agronegócio 

 

Ementa: Gestão ambiental. Responsabilidade social da empresa. Conceitos e objetivos 

da Contabilidade Ambiental. A contabilidade e o meio ambiente. Ativo ambiental. 

Passivo ambiental. Receita ambiental. Despesa ambiental. Custo ambiental. Dano 

Ambiental conceito e forma de reparação. Desenvolvimento Sustentável. 

Sustentabilidade das Organizações. A teoria contábil e a atividade agropecuária. 

Custos na agropecuária. Normas contábeis. Evidenciação contábil no agronegócio. 

Gestão do agronegócio. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Empresarial Ambiental – conceitos, modelos e 

instrumentos. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2016 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural – uma abordagem decisorial.  8.ed. 

São Paulo: Atlas, 2016 

LINS, Luiz dos Santos. Introdução à Gestão Ambiental Empresarial: Abordando 

Economia, Direito, Contabilidade e Auditoria. São Paulo: Atlas, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

 

ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de agronegócios.4. ed. São Paulo: Atlas, 

2013.recurso online. ISBN 9788522478491. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478491>. 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Gestão ambiental. São Paulo: 

Erica, 2014.recurso online. ISBN 9788536521596. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521596>. 
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KOHN, Ricardo. Ambiente e sustentabilidade: metodologias para gestão. Rio de 

Janeiro: LTC, 2015.recurso online. ISBN 978-85-216-2962-7. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2962-7>. 

TINOCO, Eduardo Prudêncio; KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Contabilidade e 

gestão ambiental.3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.recurso online. ISBN 9788522466535. 

Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466535>. 

ZUIN, Luís Fernando Soares; QUEIROZ, Timóteo Ramos (Coord.). Agronegócios: 

gestão, inovação e sustentabilidade: fundamentos do controle empresarial. São Paulo: 

Saraiva, 2014. recurso online. ISBN 9788502621763. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621763>. 

 

 

Disciplina: Controladoria Estratégica 

 

Ementa: Origem e papel da Controladoria. Organização da Controladoria. Sistemas: 

empresa, contábil e de gestão (aspectos comportamentais). Planejamento e Controle 

(econômico e financeiro). Avaliação de desempenho. 

 

Bibliografia Básica 

 

FERREIRA, José Antônio Stark; PORTELLA, Georgiana Alexandre. Controladoria – 

Conceitos e aplicações para gestão empresarial. São Paulo: Saint Paul, 2015 

OLIVEIRA, Luis Martins de; PERES JUNIOR, José Hernandez; SILVA, Carlos Alberto 

dos Santos. Controladoria Estratégica: Textos e Casos Práticos com Solução.11. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015 

SCHIMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; MARTINS, Marco Antônio. Manual de 

Controladoria. São Paulo: Atlas, 2014 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BERMUDO, Vera; VERTAMATTI, Roberto. Controladoria estratégica e seus 

desdobramentos comportamentais. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 

9788597002522. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597002522>.  
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NASCIMENTO, Auster Moreira; REGINATO, Luciane. Controladoria: instrumento de 

apoio ao processo decisório. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 

9788522499038. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499038>.  

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. Controladoria. São Paulo: Saraiva, 2009. recurso 

online. ISBN 9788502089020. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089020>.  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional. 3. ed. rev. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. recurso online. ISBN 9788522112715. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112715>.  

PADOVEZE, Clóvis Luís; BERTOLUCCI, Ricardo Galinari. Gerenciamento do risco 

corporativo em controladoria: enterprise risk management (erm). 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. recurso online. ISBN 9788522482962. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522482962>.  

 

 

Disciplina: Projeto Integrador IV 

 

Ementa: Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, 

teológico e científico. Trajetória histórica do Conhecimento Científico. Tendências 

metodológicas no século XXI.  Método científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: 

elementos constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e 

exposição de um Pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos 

apresentados nas demais disciplinas do 6° semestre (Contabilidade Avançada, 

Governança Corporativa e Ética Profissional, Contabilidade Ambiental, 

Sustentabilidade e Agronegócio, Controladoria Estratégica). 

 

Bibliografia Básica 

 

A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre. 

 

Bibliografia Complementar 

 

A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre. 
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7° Semestre 

 

Disciplina: Contabilidade e Orçamento Público 

 

Ementa: Elementos de Contabilidade Geral. Contabilidade Pública: métodos e 

sistemas de escrituração. Planificação contábil. Controle da execução orçamentária. 

Balanço e tomada de contas. Controle interno e externo. Campo de aplicação da 

contabilidade pública. Patrimônio público. Exercício financeiro. Receita e despesa. Lei 

de Responsabilidade Fiscal e Auditoria governamental 

 

Contabilidade Básica 

 

CREPALDI. Silvio Aparecido; CREPALDI. Guilherme Simões. Orçamento Público: 

Planejamento, Elaboração e Controle. São Paulo: Saraiva, 2013 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – teoria e prática. 15.ed. São Paulo: Atlas, 

2016 

QUINTANA, Alexandre Costa; et.al. Contabilidade Pública. 2.ed. São Paulo: Atlas, 

2015 

 

Bibliografia Complementar 

 

BEHR, Ariel; BARBOSA, Diogo. Contabilidade aplicada ao setor público: estudos e 

práticas. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. recurso online. ISBN 9788597005646. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005646>. 

MARQUES, Euvaldo. Finanças públicas: administração financeira e orçamentária. 

São Paulo: Saraiva, 2015. recurso online. ISBN 9788502621916. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621916>. 
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NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão pública. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

recurso online. ISBN 9788502220409. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220409>. 

OLIVEIRA, Saulo Barbará de (Org.).Instrumentos de gestão pública. São Paulo: 

Saraiva, 2015. recurso online. ISBN 9788502635982. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502635982>.  

RIBEIRO, Renato Jorge Brown; BLIACHERIENE, Ana Carla. Construindo o 

planejamento público: buscando a integração entre política, gestão e participação 

popular. São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. ISBN 9788522483020. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483020>. 

 

 

Disciplina: Contabilidade Gerencial 

 

Ementa: Técnicas de Análise e Interpretação dos Relatórios Contábeis. Relatórios 

Contábeis Complementares. Contabilidade Gerencial – a informação que cria valor. 

Análise Custo – Volume – Lucro. Avaliação e Desempenho. Sistemas de Recompensa. 

 

Bibliografia Básica 

 

ATKINSON, Anthony A et.al. Contabilidade Gerencial: Informação para Tomada de 

Decisão e Execução da Estratégia. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2015 

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade 

Gerencial – teoria e prática. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2014 

MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução a Contabilidade Gerencial. 

2.ed. São Paulo: Saraiva, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALVES, Revson Vasconcelos. Contabilidade gerencial: livro texto com exemplos, 

estudos de caso e atividades práticas. São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. ISBN 

9788522480449. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522480449>. 

ATRILL, Peter; MCLANEY, Eddie. Contabilidade gerencial para tomada de decisão. 

São Paulo: Saraiva, 2014. recurso online. ISBN 9788502224391. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502224391>. 
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CORONADO, Osmar. Contabilidade gerencial básica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. recurso online. ISBN 9788502178991. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502178991>.  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de 

informação contábil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. recurso online. ISBN 9788522486960. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486960>.  

PIZZOLATO, Nélio D. Introdução à contabilidade gerencial. 5. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. recurso online. ISBN 978-85-216-2097-6. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2097-6>. 

 

 

Disciplina: Perícia Contábil e Arbitragem 

 

Ementa: Introdução, Breves aspectos históricos, Definição, Conceito, Principais 

características para o surgimento da perícia, Responsabilidade dos peritos, 

Classificação das perícias, Finalidade, Exames obrigatórios e voluntários, Normas 

Técnicas e Profissionais, Postura do perito, Escusa do perito, Planejamento, Plano de 

trabalho em perícia contábil, Conteúdo dos planos periciais, Controles e plano pericial, 

Laudo Pericial e Arbitragem. 

 

Bibliografia Básica 

 

COSTA, João Carlos Dias da. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2016 

PIRES, Marco Antônio Amaral. Laudo Pericial Contábil - Com Estudos de Laudos 

Periciais Judiciais e Modelos de Petições. 5.ed. Curitiba: Juruá, 2015 

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Manual de Arbitragem. 7. ed. São Paulo: Forense, 

2016 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA, Fernanda Medina; PELAJO, 

Samantha. A mediação no Novo Código de processo civil. 2. ed. São Paulo: 

Forense, 2016. recurso online. ISBN 9788530971465. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530971465>. 
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BARCELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. recurso online. (Saberes do direito, 53). ISBN 9788547208554. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547208554>. 

MAGALHÃES, Antonio de Deus Farias. Perícia contábil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

recurso online. ISBN 9788522478057. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478057>.  

MAGALHÃES, Antonio de Deus Farias; LUNKES, Irtes Cristina. Perícia contábil nos 

processos cível e trabalhista: o valor informacional da contabilidade para o sistema 

judiciário. São Paulo: Atlas, 2012. recurso online. ISBN 9788522466559. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466559>. 

VERÇOSA, Fabiane. Arbitragem e mediação: temas controvertidos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014. recurso online. ISBN 978-85-309-5911-1. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-5911-1>.  

 

 

Disciplina: Gestão Contábil da Pequena e Média Empresa 

 

Ementa: Apresenta rotinas da gestão de pessoal, gestão fiscal, gestão contábil e a 

gestão das novas tecnologias na emissão de notas fiscais, escrituração fiscal, contábil, 

obrigações acessórias, que modificaram o desenvolvimento das atividades contábeis. 

As formas de gerenciamento e das atividades nas pequenas e médias empresas. 

Apresentar a importância do contador no auxilio da gestão dos negócios. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

CASTOR.  Belmiro Valverde Jobim.  Estratégias para a Pequena e Média Empresa.  

São Paulo: Atlas.  2009. 

FERRONATO.  Airto João.  Gestão Contábil-Financeira de Micro e Pequenas 

Empresas: sobrevivência e sustentabilidade.  São Paulo: Atlas.  2011. 

LEMES JUNIOR, Antônio Barbosa; PISA, Beatriz Jackiu. Administrando Micro e 

Pequenas Empresas. São Paulo: Elsevier, 2010 

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=46434


82 

 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CIGNACCO, Bruno Roque. Fundamentos de comércio internacional para pequenas 

e médias empresas. São Paulo: Saraiva, 2009. recurso online. ISBN 9788502111813. 

Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502111813>. 

MARTINELLI, Dante Pinheiro; JOYAL, André. Desenvolvimento local e o papel das 

pequenas e médias empresas. São Paulo: Manole, 2004. recurso online. ISBN 

9788520443224. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520443224>.  

SANTOS, Fernando de Almeida; VEIGA, Windsor Espenser. Contabilidade com 

ênfase em micro, pequenas e médias empresas.3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

recurso online. ISBN 9788522489114. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489114>.  

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro Da; MARION, José Carlos. Manual de contabilidade 

para pequenas e médias empresas. São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. ISBN 

9788522485017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485017>. . 

SILVA, Edson Cordeiro da. Como administrar o fluxo de caixa das empresas:guia 

de sobrevivência empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 

9788522490981. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490981>. 

 

 

Disciplina: Orçamento Empresarial 

 

Ementa: Abordagem sobre Planejamento e Controle Orçamentário. O Sistema 

Orçamentário empresarial, os tipos de orçamento e metodologias de elaboração, 

acompanhamento e controle. 

 

Bibliografia Básica 

 

FREZATTI, Fábio. Orçamento Empresarial: Planejamento e controle empresarial. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2015 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Planejamento Orçamentário.  3. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2016 
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PADOVEZE, Clóvis Luís; TARANTO, Fernando Cesar. Orçamento Empresarial: 

novos conceitos e técnicas. São Paulo: Pearson, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

 

FREZATTI, Fábio. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 5ª. 

São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. ISBN 9788522477715. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477715>.  

MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Controladoria: análise 

financeira, planejamento e controle orçamentário. São Paulo: Atlas, 2008. recurso online. 

ISBN 9788522466580. Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466580>. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Orçamento empresarial: manual de elaboração. 5ª. 

São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. ISBN 9788522478781. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478781>. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Planejamento orçamentário. 2. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. recurso online. ISBN 9788522112517. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112517>. 

SOUZA, Acilon Batista de. Curso de administração financeira e orçamento: 

princípios e aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522485642. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485642>. 

 

 

8° Semestre 

 

Disciplina: Contabilidade Societária e Internacional 

 

Ementa: Estudo das normas internacionais de contabilidade, emanadas do IASB, sua 

comparação com as normas brasileiras e os desafios para se alcançar a convergência 

dos padrões de contabilidade internacional. IFRS. CPC. Resoluções CFC. Ativo 

Imobilizado. Ativo Intangível. Passivo Intangível. 

 

Bibliografia Básica 
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LEMES, Sirlei et al. Casos Para Ensino em Contabilidade Societária. São Paulo: 

Atlas, 2014 

MÜLLER, Aderbal Nicolas; SCHERER, Luciano Márcio. Contabilidade Avançada e 

Internacional. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

SILVA, Rodrigo Antonio Chaves da. Consultoria por Análise de Balanços. Curitiba: 

Juruá, 2015 

 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti; ALMEIDA, Rafael Jachelli. Regulamentação fiscal das 

normas contábeis do IFRS e CPC: Lei N° 12.973/14: aspectos contábeis e fiscais. Rio 

de Janeiro: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522499915. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499915>. 

FERNANDES, Edison Carlos. Impacto da Lei nº 11.638/07 sobre os tributos e a 

contabilidade: conciliando a legislação contábil (societária) com a legislação tributária. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522495917. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522495917>. 

GUERRA, Luciano. A nova contabilidade: convergência ao padrão internacional. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522496761. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522496761>. 

SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade societária. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522492633. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522492633>. 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; FERNANDES, Luciane Alves. 

Contabilidade avançada: aspectos societários e tributários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. recurso online. ISBN 9788522496693. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522496693>. 

 

 

Disciplina: Direitos Humanos e Etnia 

 

Ementa: Conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Processos de 

socialização no mundo contemporâneo e na sociedade brasileira. Relações étnico-

raciais na sociedade brasileira. As perspectivas da inclusão educacional e cultural. 
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Grupos minoritários e formas de inserção na sociedade. Direitos humanos e as facetas 

da exclusão social. Educação para a mudança e a transformação social. 

Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Conceitos e teorias 

de Liderança: Aspectos conceituais - Teorias: dos Traços; Comportamental; da 

Contingência. Abordagens contemporâneas da liderança: 1- carismática; 2-visionária; 

3-transformacional; e 4- baseada em princípios e confiança. Liderança e comunicação: 

Importância estratégica da comunicação. Processo de comunicação. Comunicação 

dentro das organizações. Aspectos relacionais. 

 

Bibliografia Básica 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 10.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015 

COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 5.ed. São Paulo: 

Moderna,  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 

 

Bibliografia Complementar 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso 

das organizações. 3. ed. São Paulo: Manole, 2014. recurso online. ISBN 9788520447345. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447345>.  

DUTRA, Joel Souza. Avaliação de pessoas na empresa contemporânea. São Paulo: 

Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522490592. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490592>.  

REIS, Germano Glufke. Avaliação 360 graus: um instrumento de desenvolvimento 

gerencial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. recurso online. ISBN 9788522469802. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522469802>. 

JELLINEK, Georg. A declaração dos direitos do homem e do cidadão: contribuição 

para a história do direito constitucional moderno, v. 2. São Paulo: Atlas, 2015. recurso 

online. ISBN 9788522499649. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499649>. 

JOHANN, Sílvio Luiz. Comportamento organizacional: teoria e prática. São Paulo: 

Saraiva, 2013. recurso online. ISBN 9788502212435. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502212435>.  
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Disciplina: Mercado de Capitais 

 

Ementa: Introdução ao Sistema Financeiro Nacional e ao Mercado de Capitais. Títulos 

do Mercado de Capitais – tipos, conceitos e diferenciação. Mercados Organizados e 

derivativos de ações. Métodos de análise de investimentos em ações – análise técnica 

e fundamentalista. 

 

Bibliografia Básica 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2015 

FARIAS NETO, Pedro Sabino de. Mercado Financeiro: Enfoque na Política 

Econômica. Curitiba: Juruá, 2016 

BRITO, Osias Santana de. Mercado Financeiro. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

 

Bibliografia Complementar 

 

HULL, John C. Opções, futuros e outros derivativos.9. ed. São Paulo: Bookman, 

2016. recurso online. ISBN 9788582603932. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603932>. 

JAKOBI, Karin Bergit; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A análise econômica do 

direito e a regulação do mercado de capitais. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. 

ISBN 9788522487721. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522487721>. 

PORTO, José Maria. Manual dos mercados financeiro e de capitais. São Paulo: 

Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522496938. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522496938>.  

SANTOS, José Carlos de Souza; SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda 

fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. recurso online. 

ISBN 9788522498642. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498642>. . 



87 

 

WEBB, Robert; BRAHMA, Sanjukta. Mercados financeiros. São Paulo: Saraiva, 2015. 

recurso online. (Express). ISBN 9788502635074. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502635074>. 

 

 

 

Disciplina: Auditoria 

 

Ementa: Introdução, Auditoria Interna e Externa, Órgãos Reguladores. Modalidades de 

Auditoria. Normas Técnicas e Profissionais de Auditoria (NBC-T e NBC-P). 

Planejamento de Auditoria. Controle Interno. Papéis de Trabalho. Relatórios finais. 

 

Bibliografia Básica 

 

ASSI, Marcos. Gestão de riscos com controles internos – Ferramentas, certificações 

e métodos para garantir a eficiência dos negócios. São Paulo: Saint Paul, 2012 

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Auditoria Contábil – 

teoria e prática. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2016 

OLIVEIRA, Paulo Henrique F.C. Amostragem Básica - Aplicação em Auditoria com 

Práticas em Microsoft Excel e ACL. 2.ed. São Paulo: Ciência Moderna, 2014 

 

Bibliografia Complementar 

 

DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de processos organizacionais: teoria, 

finalidade, metodologia de trabalho e resultados esperados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. recurso online. ISBN 9788597000627. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597000627>.  

CORDEIRO, Cláudio Marcelo Rodrigues. Auditoria interna e operacional: 

fundamentos, conceitos e aplicações práticas. São Paulo: Atlas, 2013. recurso online. 

ISBN 9788522482009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522482009>.  

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Auditoria fiscal e 

tributária. São Paulo: Saraiva, 2015. recurso online. ISBN 9788502626867. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502626867>.  
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LINS, Luiz Dos Santos. Auditoria: uma abordagem prática com ênfase na auditoria 

externa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.recurso online. ISBN 9788522488032. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488032>. 

LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de auditoria e revisão de demonstrações 

financeiras: novas normas brasileiras e internacionais de auditoria. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522493210. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493210>. 

 

Disciplina: Gestão de Riscos e Investimentos 

 

Ementa: Avaliação de gestão de riscos em investimentos financeiros e produtivos. 

Aplicação das ferramentas estatísticas básicas para Gestão de Riscos. Investimentos 

em estruturas, retorno e risco. Fontes de financiamento de longo prazo, mercado de 

ações. Conceitos Básicos em Gerenciamento de Risco Estratégico e Corporativo. 

 

Bibliografia básica 

 

HASTINGS, David F. Analise Financeira de Projetos de Investimentos de Capital. 

São Paulo: Saraiva, 2012 

LIMA, Fabiano Guasti. Análise de Risco. São Paulo: Atlas, 2015 

SANTOS, José Odálio dos. Análise de Crédito: Segmentos: Empresas, Pessoas 

Físicas, Agronegócio e Pecuária. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2015 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CAMLOFFSKI, Rodrigo. Análise de investimentos e viabilidade financeira das 

empresas. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522486571. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486571>. 

DAMORADAN, Aswath. Gestão estratégica do risco. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

recurso online. ISBN 9788577804580. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577804580>.  

SILVA, José Pereira da. Gestão e análise de risco de crédito. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522490967. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490967>.  
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5. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

5.1 Atividades Acadêmicas Articuladas com a Formação Profissional 

 

5.1.1 Oferta regular de atividades pela IES 

As atividades acadêmicas articuladas com a formação profissional encontram-se 

disciplinadas pelo NUPEX- Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão. São inúmeras atividades 

programadas, dentre as quais merecem destaque: NEC – Núcleo de Estudos Contábeis, 

Laboratório Contábil, Laboratório Virtual Contábil, Semana de Imposto de Renda, Visitas 

Técnicas e atividades de aprofundamento entre outros aspectos pertinentes. 

 

5.1.2 Integração entre a IES e o Mercado de Trabalho 

Parcerias entre IES, Comunidade, Instituições e Empresas. 

Conforme já assinalado em passagens anteriores nesse documento, a IES entende que 

o ensino a ser praticado em seus bancos escolares deve extrapolar os limites individuais e 

atingir a coletividade. Para tanto, não basta ministrar conteúdos teóricos, mas urge que a 

prática seja estimulada, que o ensino praticado sirva, de fato, para mudanças na sociedade. 

Para tanto, há várias parcerias, cujos objetivos sejam a divulgação de suas pesquisas, 

encaminhamento de seus alunos e egressos no mercado de trabalho, além de prestar serviços 

à comunidade em geral. Acrescente-se, ainda, que tais parcerias, de certa forma, funcionarão 

como balizadoras, como norte, como levantamento de pontos positivos e negativos que 

culminarão em redirecionamentos institucionais e pedagógicos. 

De maneira geral, pretende-se efetuar: 

• Visitas técnicas a empresas e a organizações afins; 

• Encontros e palestras com profissionais da área; 

• Cursos de extensão relativos às Ciências Contábeis e a áreas afins; 

• Participação em congressos e encontros similares e em eventos de interesse 

acadêmico; 
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• Projetos de pesquisa e operacionais, interdisciplinares e integradores, na área de 

Ciências Contábeis; 

• Atuação em trabalhos comunitários com contribuição acadêmica; 

• Outras atividades pertinentes. 

 

Essas atividades, integrantes do currículo, serão objeto de avaliação do desempenho 

escolar, tanto quanto as provas e trabalhos solicitados por cada docente. 

 

5.2.Oferta Regular de Atividades pela IES 

 

5.2.1.Atividades Acadêmicas Articuladas com o Ensino: Pesquisa e Extensão e Iniciação 

Científica 

As atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, encontram-se disciplinadas 

pelo NUPEX- Núcleo de Pesquisa e Extensão. São inúmeras atividades programadas, dentre 

as quais merecem destaque: semanas de Estudo, Congresso de Iniciação Científica, Cursos de 

Extensão, palestras, conferências, visitas técnicas, atividades de aprofundamento.  

Conforme assentado no PPI/PDI da IES, a pesquisa científica deve ser estimulada em 

todos os cursos de graduação e, em especial, no Curso de Ciências Contábeis através do NEC 

– Núcleo de Estudos Contábeis, cuja tônica deve ser o estímulo às boas práticas profissionais. 

Para tanto, o aluno deverá ser conduzido a desenvolver projetos de Iniciação Científica sobre 

temas relevantes à área do curso e cujos resultados deverão ser comunicados no Simpósio de 

Contabilidade, semanas de estudo e nos Seminários de Iniciação Científica. 

Para o êxito do desenvolvimento da pesquisa, o aluno deverá ser conduzido a: 

- elaborar questões referentes ao campo de investigação do Curso;  

- formular hipóteses e métodos de análise pertinentes ao problema de investigação e às 

questões levantadas;  

- propor soluções com vistas à minimização dos problemas investigados; 

- elaborar trabalho de conclusão de curso, a critério da coordenação e do colegiado de curso. 

 

5.2.2.Atividades Complementares 

De acordo com o Regulamento, as Atividades Complementares constituem-se formas 

de aprofundamento de temas inerentes à formação acadêmica do aluno. Para tanto, são 

considerados os estudos e as práticas em grupos de pesquisa, iniciação científica, projetos de 

extensão, apresentação de trabalhos científico-artísticos em eventos relacionados à área, 

participação em semanas de estudo, oficinas, cursos de extensão, debates e visitas técnicas. 

Constam da matriz curricular 200 horas de Atividades Complementares, inseridas no 1º, 

2º, 3º e 4º semestres do curso, cada um com 50 horas, devendo ser cumpridas, a partir do 
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ingresso do aluno no curso. A integralização dessas atividades é condição necessária para 

colação de grau. Os alunos devem comprovar a sua realização por meio de relatórios e de 

comprovantes de participação. Essas atividades são distribuídas em 4 categorias: 

 

5.2.2.1.Categoria I:Atividades fora da “sede” 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 

teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 

reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação complementar 

do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou ativa, ou seja, na 

condição de “participante ou palestrante/instrutor/apresentador”. 

Para convalidação das atividades frequentadas, o aluno deve entregar o comprovante de 

inscrição, certificado e relatório sucinto das atividades a que participou. 

 

5.2.2.2.Categoria II: Atividades dentro da “sede” 

 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais e específicos, 

podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, debates, 

cursos de extensão entre outros. Os temas de interesse geral podem ser assistidos por alunos 

de todos os cursos. Os temas específicos são orientados a um público alvo particular (curso). A 

convalidação dessas atividades dá-se por meio de comprovação de presença e de relatório. 

 

5.2.2.3.Categoria III: Atividades de pesquisa e publicação 

 

Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo do 

curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação universitária não esteja 

dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que sejam formados 

(alunos) para também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustam com os docentes o objeto da pesquisa teórica ou 

empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os docentes atestam a 

atividade realizada. Nesta categoria de Atividades Complementares, incluem-se projetos, 

envolvendo implementação prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e 

grupos de interesse com produção intelectual ou projeto com implementação real. 

 

5.2.2.4.Categoria IV: Atividades Comunitárias 

 

Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, 

família, saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a função social do 
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conhecimento produzido. Os alunos podem participar, por meio de órgão encarregado das 

atividades de pesquisa e extensão, o NUPEX- Núcleo de Pesquisa e Extensão.  

 

5.2.3.Práticas Laboratoriais 

 

Sabemos que a mera transmissão de conteúdos teóricos em nada contribui para a 

formação de um profissional com qualidade, em especial de um Contador. Por essa razão, as 

práticas laboratoriais e o uso de softwares específicos às Ciências Contábeis são frequentes na 

instituição.  

Vale dizer que os Laboratórios de Informática se encontram devidamente 

regulamentados, conforme se depreende e, o Escritório Contábil Modelo e Escritório Contábil 

Virtual, disponíveis para as práticas técnicas contábeis. 

 

5.2.4.O Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Foi elaborado um guia, descrito em anexo, com o propósito de oferecer aos acadêmicos 

da IMESP-MONITOR, embasamentos metodológicos necessários para que se proceda à 

realização e apresentação de trabalhos acadêmicos, privilegiando o Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC. 

Foram reunidos, nessas orientações, os itens que, ao longo das experiências 

acadêmicas, sempre exigem maior atenção e cuidado por parte dos acadêmicos. 

Espera-se com a elaboração dessas orientações contribuírem para o incentivo da 

prática do fazer conhecimento, por meio da pesquisa científica, bem como favorecer sua 

divulgação. 

Uma forma de contribuir para o desenvolvimento de nossa região e país é o 

investimento no aprimoramento da cultura e do conhecimento, fazendo com as instituições de 

ensino, superior primordialmente, possam investir no fomento do saber. 

Um campo privilegiado para a divulgação e aprimoramento da cultura, bem como de 

sua difusão, é a pesquisa científica, como forma de posicionar a instituição e as pessoas que 

a ela pertencem, como engajadas com o compromisso social de fazer desse país, um lugar 

melhor. 

 

5.2.5.Estágio Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado é condição básica para obtenção do título de bacharel em 

Ciências Contábeis. Ressalte-se que o regulamento do estágio Supervisionado se encontra em 

anexo a este documento. 
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6. INTEGRAÇÃO ENTRE A IES E O MERCADO DE TRABALHO 

6.1.Oferta regular de atividades pela IES 

 

Uma instituição de ensino só cumprirá sua missão, se criar mecanismos capazes de 

articular os conteúdos ministrados às exigências do mercado de trabalho. Esse caminho, 

certamente, permitirá a difusão do saber, ao mesmo tempo em que se considera a realidade 

local e regional como forma de se coletarem dados para se traçarem novos rumos em relação 

ao ensino que vem sendo ministrado. 

Para isso, um mecanismo possível é a divulgação na mídia dos eventos, semanas de 

estudo e palestras, exposições realizadas na IES. Além disso, será disponibilizado um canal via 

web para que as empresas efetuem solicitações de serviços, de estagiários e forneçam um 

feedback a respeito da mão de obra lançada no mercado pela instituição. Essa inter-relação 

funcionará como via de mão dupla: a escola propõe atividades; as empresas solicitam serviços 

e avaliam o processo/produto do ensino desenvolvido.  

 

6.2.Parcerias entre IES, Comunidade, Instituições e Empresas 

 

Conforme já assinalado em passagens anteriores nesse documento, a IES entende que 

o ensino a ser praticado em seus bancos escolares deve extrapolar os limites individuais e 

atingir a coletividade. Para tanto, não basta ministrar conteúdos teóricos, mas urge que a 

prática seja estimulada, que o ensino praticado sirva, de fato, para mudanças na sociedade. 

Para tanto, há várias parcerias, cuja meta é a divulgação de suas pesquisas, encaminhamento 

de seus alunos e egressos no mercado de trabalho, além de prestar serviços à comunidade em 

geral. Acrescente-se, ainda, que tais parcerias, de certa forma, funcionarão como balizadoras, 

como norte, como levantamento de pontos positivos e negativos que culminarão em 

redirecionamentos institucionais e pedagógicos. 

 

7.Avaliação 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis prevê avaliação, considerando 

as duas dimensões: processo de ensino e aprendizagem e avaliação institucional. 

 

7.1. Avaliação do Corpo Docente 

 

A Avaliação do Desempenho Escolar será feita por disciplina, abrangendo os 

aspectos de frequência e aproveitamento. 
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A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitidas. A apuração do 

aproveitamento abrangerá a avaliação da assimilação progressiva dos conhecimentos, da 

elaboração e transferência desses conhecimentos de maneira contextualizada. 

A apuração do aproveitamento, de acordo com a natureza das disciplinas, e a critério 

dos Colegiados dos cursos, poderá ser feita através de: 

I. Prova escrita; 

II. Seminários, relatórios de aulas práticas e de visitas, análises conceituais e 

práticas, trabalhos práticos e teóricos, pesquisas, elaboração de projetos e sua defesa, 

pesquisa e estágio, tudo sob orientação, supervisão e controle do professor; 

III. Outros instrumentos, de acordo com os critérios estabelecidos pelos Colegiados 

de cursos e aprovados pelo Conselho Superior. 

Em cada disciplina deverá haver, pelo menos, 04 (quatro) oportunidades de avaliação 

parcial para os cursos de seriação anual e, pelo menos, 02 (duas) para os cursos de seriação 

semestral, visando diagnosticar possíveis desvios no processo educativo para que possam ser 

sanados em tempo hábil. 

Pelo menos uma vez por semestre será obrigatório a realização de uma avaliação 

global, organizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo ENADE – Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes, que terá sua realização regulamentado pelos órgãos 

colegiados. 

O exame final, realizado ao fim do ano ou semestre letivo, visa à avaliação da 

capacidade do domínio do conjunto da disciplina e consta de prova escrita, oral, prática ou 

teórica em conformidade à disciplina. 

Ao aluno que deixar de comparecer à verificação ou ao exame final, na data fixada, 

poderá ser concedida segunda oportunidade se requerida no prazo de 05 (cinco) dias, e 

comprovado motivo justo. 

A cada verificação de aproveitamento será atribuída uma nota expressa em grau 

numérico de 0 (zero) a 10 (dez). Independente de exame final, o aluno que obtiver nota de 

aproveitamento igual ou superior a 05 (cinco), correspondente à média de notas dos exercícios 

e trabalhos escolares realizados durante o ano ou semestre letivos; mediante exame final, o 

aluno que obtiver média aritmética simples entre o exame final e a nota de aproveitamento, 

igual ou superior a 05 (cinco); 

Somente poderá prestar exame final o aluno que obtiver nota de aproveitamento 

superior a 03 (três) e inferior a 05 (cinco), sendo considerado reprovado definitivamente na 

disciplina o aluno com nota de aproveitamento inferior a 03 (três). As médias são apuradas até 

a primeira decimal, sem arredondamento. 



95 

 

O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas 

mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito na repetência, às mesmas exigências de 

frequência e de aproveitamento, estabelecidos neste regimento. 

Será admitido na série, ou no período seguinte o aluno aprovado em todas as 

disciplinas da série ou período anterior, admitindo-se ainda a promoção com 

dependência em até 02 (duas) disciplinas. 

O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-se 

obrigatoriamente nas disciplinas de que depende, salvo se não estiverem sendo 

oferecidas, condicionando-se a matrícula nas disciplinas de nova série à 

compatibilidade de horários e, aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas 

exigências de frequência e aproveitamento. 

 

7.2. Avaliação do curso 

 

Através das verificações efetuadas pelos instrumentos institucionais de avaliação 

relacionadas ao curso de Ciências Contábeis da Faculdade IMESP MONITOR, das 

avaliações externas realizadas como: ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes e Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que 

permite, em sua aprovação, o exercício profissional ao aluno/egresso. 

Relacionados que são seus conteúdos ao simulado do ENADE, obrigatório 

semestralmente e, aos Projetos Integradores I, II, III e IV, implementados do 3º ao 6º 

semestres do curso, aliados às atividades praticadas através do Escritório Modelo e 

Escritório Virtual, dos Núcleos de Estudos Contábeis e do Estágio Supervisionado, são 

efetuadas análises das estatísticas dos resultados dos alunos/egressos do curso, das 

necessidades demonstradas pelo mercado, das percepções do Corpo Docente e suas 

formações, pesquisas e experiências práticas, para serem implementadas mudanças de 

estrutura e conteúdos, além, das exigências legais. 

Caberá ao NDE – Núcleo de Desenvolvimento Estruturante do curso a 

elaboração e ordenação das análises relatadas, propondo ações, que serão 

apresentadas para aprovação e implementação, aos Colegiados Superiores 

Acadêmicos do IMESP-MONITOR. 

 



96 

 

ANEXO I 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e das Finalidades 

Art. 1º O Estágio Supervisionado é obrigatório para a conclusão do Curso de Ciências 

Contábeis da IMESP-MONITOR. 

 

Art. 2º São objetivos do estágio Supervisionado 

I – Propiciar contato com a realidade profissional, por meio da observação e desenvolvimento 

de atividades, suscitando no aluno a necessidade de compreensão da prática profissional e de 

lidar com as suas múltiplas dimensões; 

II – Propiciar ao aluno a oportunidade de se posicionar como profissional e de confrontar 

criticamente o que é ensinando com o que é empiricamente comprovado, seja do ponto de 

vista técnico-científico, seja em termos éticos, induzindo mudanças no ensino e na própria 

prática; 

III –Aliar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência, a aquisição de uma visão 

sólida da profissão de contador; 

IV – Propiciar experiências práticas e técnicas de planejamento e gestão; 

V –Incentivar a pesquisa científica e tecnológica na área de Ciências Contábeis; 

VI– Sistematizar o conhecimento adquirido por meio de um processo investigativo; 

VII – Estimular a consulta de bibliografia especializada; 

VIII – Propiciar a elaboração de relatórios técnicos, que abordem aspectos experimentais ou 

teóricos, com vistas à demonstração de domínio conceitual e grau de profundidade compatível 

com a graduação. 

 

Art. 3º As atividades de Estágio Supervisionado têm por finalidade 

I- Complementar a formação profissional do aluno; 

II- Propiciar ao aluno a oportunidade de aprimorar a utilização dos conhecimentos teóricos, 

aliando-os à prática vivenciada. 

 

Art. 4º Os Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis poderá ser realizado, observando-se 

uma das três possibilidades: 

I- Como estagiário em empresa legalmente constituída e ativa; 

II- Como funcionário de empresa legalmente constituída e ativa, desde que exerça funções 

na área contábil. 
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III- Na forma de Proprietário de Empresa Contábil Legalmente Constituída e Ativa (desde 

que Técnico de Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade). 

 

CAPÍTULO II 

Da Organização 

Art. 5º A Coordenadoria do Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis será 

exercida por um docente do curso, com formação contábil e, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade, indicado pelo Coordenador do mesmo. 

 

CAPÍTULO III 

Da validade, duração e aproveitamento 

Seção 1 

Na forma de Estagiário em Empresa Legalmente Constituída e Ativa 

 

Art. 6º O Estágio Supervisionado possui uma carga horária total de 400 (quatrocentos) horas, 

com início previsto no 5º, 6º, 7º e 8º semestres com 100 (cem) horas cada um. 

 

Art. 7º O total de horas semestrais deve ser integralizado no máximo até o último dia letivo do 

semestre. 

 

Art. 8º Só poderá realizar Estágio o aluno regularmente matriculado no curso. 

 

Art. 9º O aluno será avaliado, conforme formulário, em anexo. 

 

Art. 10º No último semestre, o aluno deverá entregar um relatório circunstanciado das 

atividades desenvolvidas no Estágio, conforme modelo em anexo. 

 

Art. 11 Caso não tenha cumprido com o regulamento expresso nos artigos anteriores, o aluno 

será reprovado, devendo cursar a disciplina de Estágio Supervisionado em regime de 

dependência. 

 

Seção 2 

Na Forma de Funcionário de Empresa Legalmente Constituída e Ativa 

Art. 12 O aluno poderá ser considerado como tendo cumprido os requisitos do Estágio 

Supervisionado, excetuando-se o relatório circunstanciado, previsto no artigo 10º, se for 

funcionário legalmente contratado para funções relacionadas á área contábil, há mais de seis 
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meses, contados até a data de entrega de declaração emitida por seu superior imediato, 

devendo, no entanto, apresentar os seguintes documentos: 

I- Cópia da Carteira de Trabalho das páginas de identificação do Trabalhador e do 

Registro do Contrato de Trabalho; 

II- Documento Oficial da empresa contratante, contendo identificação da empresa, do 

trabalhador, descrição do cargo e detalhamento das funções e atividades exercidas 

 

Art. 13 Caberá ao Coordenador examinar os documentos apresentados e efetuar a 

equivalência das atividades realizadas pelo aluno, liberando ou não o aluno do Estágio 

Supervisionado propriamente dito. 

Parágrafo Único- reserva-se o direito de o coordenador do estágio solicitar qualquer outro 

documento que seja necessário para a complementação do processo. 

 

Seção 3 

Na forma de Proprietário de Empresa Contábil Legalmente Constituída e Ativa 

 

Art. 14 Poderá ser considerado como tendo cumprido o Estágio o aluno proprietário de 

empresa contábil, há seis meses contados até a data de entrega dos documentos relacionados 

a seguir: 

I- Cópia do Contrato Social da Empresa; 

II- Comprovante do registro do Contrato Social no cartório de Registro ou na Junta 

Comercial; 

III- Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

IV- Comprovante da Inscrição Municipal. 

 

Art. 15 Caberá ao Coordenador examinar os documentos apresentados e efetuar a 

equivalência das atividades realizadas pelo aluno, liberando ou não o aluno do Estágio 

Supervisionado propriamente dito. 

Parágrafo Único- reserva-se o direito de o coordenador do estágio solicitar qualquer outro 

documento que seja necessário para a complementação do processo. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Atribuições do Coordenador 

Art. 16 São atribuições do Coordenador: 

I- Elaborar, juntamente ao Colegiado do Curso, o Plano de Atividades do Estágio; 

II- Aprovar acordos e assinar Termo de Compromisso, para celebração de acordo 

entre IES e empresa cedente de Estágio; 
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III- Acompanhar o desenvolvimento do Estágio; 

IV- Analisar e aprovar as equivalências do Estágio, conforme descritas nos artigos 

13 e 14 desse regulamento; 

V- Cuidar de toda documentação de Estágio relativa a cada estagiário e seu 

respectivo estágio para consulta; 

VI- Cumprir e fazer cumprir o regulamento do estágio; 

VII- Encaminhar à secretaria o relatório, contendo informações sobre o cumprimento 

ou não do Estágio pelo aluno. 

 

Art. 17 São deveres e responsabilidades dos Estagiários: 

I- Cumprir a carga horária do Estágio exigida nesse regulamento; 

II- Entregar os relatórios comprobatórios determinados por esse regulamento, nos 

prazos estabelecidos: 

III- Agir com ética e responsabilidade no relacionamento com a empresa 

concedente de Estágio; 

IV- Cumprir esse Regulamento. 

 

Art. 18 São compromissos das Empresas concedentes de estágio; 

I- Informar o Coordenador do Estágio, caso o estagiário não esteja cumprindo suas 

atividades; 

II- Preencher a ficha de avaliação do aluno Estagiário. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

Art. 19 Os casos omissos a esse Regulamento serão analisados e decididos pela Direção 

Geral da IMESP-MONITOR. 

 

Art. 20 Esse Regulamento deverá ser aprovado pelos Colegiados Superiores Acadêmicos do 

IMESP-MONITOR. 
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FORMULÁRIO I 

 

SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

Senhor Empresário 

 

Ref.: Solicitação de Estágio 

 

 

Solicitamos a V.S.ª. a autorização para a realização de estágio de CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS, junto a essa conceituada empresa, do aluno abaixo identificado. 

 

Esclarecemos que o estágio empresarial é uma exigência legal do Ministério da 

Educação, não caracterizando nenhuma responsabilidade de remuneração, vínculo 

empregatício, nem implicações previdenciárias. 

 

Certos da habitual atenção, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos, 

 

Atenciosamente 

 

 

____________________________________ 

Coordenador de Estágios 

 

Aluno:______________________________________________nº_______ 

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Série:________ 

RG.:____________________________________________ 30 
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FORMULÁRIO II 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

 

                     Declaramos, para fins de estágio supervisionado, que 

____________________________________________________________, portador 

da carteira profissional nº_________________ e série _____________, e/ou 

RG____________________ e CPF_____________________, está autorizado a 

realizar seu estágio nesta empresa, no período de _____/_____/_____ a 

_____/_____/_____, cumprindo um total mínimo de 300 horas. 

 

                      Informamos, ainda, que o responsável pelo acompanhamento na 

empresa será o(a) Sr(a) ___________________________________________. 

_________________, ______de ____________________de ________. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estágio 

na empresa ou representante legal 

 

Carimbo do CNPJ 
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FORMULÁRIO III 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO HABILITAÇÃO PARA O ESTÁGIO 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, aluno 

regularmente matriculado na ______ série, do Curso de Ciências Contábeis da –

IMESP-MONITOR, nº _____, declaro que até a presente data não estou habilitado por 

nenhuma empresa a desenvolver as atividades do estágio supervisionado. 

_________________, ______de ____________________de ________. 

 

________________________________ 

Assinatura do aluno 
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FORMULÁRIO IV 

TERMO DE COMPROMISSO CONTRATO DE ESTÁGIO 

A ______________________________________________________ estabelecida à 

_________________________________________________________, na cidade de 

_______________________________________, Estado de ____________________ 

CEP.: ______________, Fone.: ______________ CNPJ Nº.: _______________ 

representada por ______________________________________________ cargo 

__________________________ designada CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, 

Sr.________________________________________________,estudante, residente à 

_____________________________________________________na cidade de 

______________ Estado de _____________________ ,portador da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social nº _______________ série ____________, portador da 

cédula de identidade RG. nº /série ________________, CPF nº 

______________________ ,aluno do curso de Ciências Contábeis, RA no. _________, 

e como INTERVENIENTE a instituição de ensino IMESP-MONITOR , com endereço à   

, CNPJ nº , celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, que se 

vincula ao convênio para Realização de Estágio firmado entre a Concedente e a 

IMESP-MONITOR (Interveniente) em (Data de assinatura Convênio) nos termos da Lei 

nº 6.494/77 e da Lei nº 9.394/96, conforme as condições a seguir: 

1. O estágio terá a duração de _______ (__________) meses/ano, a começar em ___ 

de _____________ de ______, terminando em ___ de _______________ de _______, 

que poderá ser eventualmente prorrogado ou modificado por documento 

complementar, desde que qualquer das partes não peça rescisão, por escrito, com 5 

(cinco) dias de antecedência. 

O estagiário não terá vinculo empregatício de qualquer natureza com a 

CONCEDENTE, em razão deste Termo de Compromisso. 

2. No período de estágio, o estagiário cumprirá _______ (_____________) horas por 

semana. O horário de estágio será combinado de acordo com as conveniências 

mútuas, ressalvadas as horas de aulas, de provas e de outros trabalhos didáticos e as 

limitações dos meios de transportes. 

3. A CONCEDENTE designa o Sr. (a) ______________________________que ocupa 

o cargo de _____________________________ para ser o SUPERVISOR INTERNO do 

Estágio que será por ele (a) programado. 
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4. O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir fielmente a programação do estágio, salvo 

impossibilidade da qual a CONCEDENTE será previamente informada. 

5. O ESTAGIÁRIO (...) não (...) receberá uma Bolsa de Complementação Educacional 

Mensal, no período do estágio, no valor de R$ ______________ (...). Calcula do sobre 

as horas de presença demonstradas em CARTÃO DE PONTO, ou outra forma de 

apreciação, a critério da CONCEDENTE. 

6. Quando, em razão da programação do estágio, o aluno tiver despesas extras, a 

CONCEDENTE providenciará o seu pronto reembolso. 

7. O ESTAGIÁRIO está segurado contra acidente, pela Apólice de Seguro - nº 

______________ da _____________________________________. 

8. O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir as normas e os regulamentos internos da 

CONCEDENTE, pela inobservância dessas normas, o ESTAGIÁRIO responderá por 

perdas e danos e a rescisão do compromisso. 

9. O ESTAGIÁRIO deverá informar de imediato e por escrito à CONCEDENTE 

qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na Instituição de 

Ensino INTERVENIENTE, ficando ele responsável por quaisquer despesas causadas 

pela ausência dessa informação. 

10. A Instituição de Ensino INTERVENIENTE supervisionará o estágio de conformidade 

com os seus regulamentos internos, ficando o ESTAGIÁRIO sujeito a essa 

regulamentação. 

E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o assinam 

em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de 

direito. 

São Paulo, _____/___________/__________. . 

___________________________________ 
CONCEDENTE 
 
____________________________________ 
ESTAGIÁRIO 
 
_____________________________________ 
INTERVENIENTE 
Testemunha _____________________________ 
Nome: ......................................................................... 
RG:............................................................................... 
Testemunha _____________________________ 
Nome: ......................................................................... 
RG: ............................................................................. 
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PLANO DE ESTÁGIO 
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FORMULÁRIO V 

TERMO DE CONVÊNIO 

Convênio que entre si celebram.................................................................. e a IMESP-

MONITOR, para oferecimento de estágios de estudantes, com fundamento na Lei nº 

6.494/77, com as alterações dadas pela Lei nº 9.394/96. 

O (A) ............................................................................. estabelecida à 

........................................................................................... nº ....................... na cidade 

de ............................................................... estado de ................................................. 

CEP.: .............................. Fone:............................. CNPJ nº 

.:.............................................., representada por ........................................................ 

cargo ..........................................., doravante designada CONCEDENTE; e a IMESP-

MONITOR , regida por seu Estatuto, com sede em   , inscrita no CNPJ sob nº , adiante 

denominada IMESP-MONITOR, resolvem firmar o presente Convênio, nos termos das 

Leis nºs 6.494/77 e 9.394/96, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto 

A CONCEDENTE poderá conceder estágio a alunos regularmente matriculados na 

IMESP-MONITOR, e que venham frequentando, efetivamente, o (s) curso (s) de 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Metas a serem atingidas 

O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser 

planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os 

currículos, programas e calendários escolares, especialmente na (s) área (s) de 

CONTABILIDADE, visando a integração, em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Obrigação da IMESP-MONITOR 

Compete a IMESP-MONITOR: 

3.1 - estabelecer normas e procedimentos para cumprimento do estágio; 

3.2 - supervisionar o estágio de alunos; 

3.3 - analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local de 

estágio, visando à realização de aprendizado na perspectiva da teoria e da prática; 
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3.4 - encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual este não 

poderá iniciar o estágio. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Obrigações da CONCEDENTE  

Compete à CONCEDENTE: 

4.1 - proporcionar ao estagiárias condições adequadas à execução de estágio; 

4.2 - garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que 

se refere ao horário de supervisão realizada pela IMESP-MONITOR; 

4.3 - proporcionar ao estagiário experiências válidas para a complementação do ensino 

e da aprendizagem, bem como o material para sua execução, ressalvada a autonomia 

científica do trabalho desenvolvido; 

4.4 - garantir ao Coordenador da IMESP-MONITOR a realização da supervisão, se 

necessária; 

4.5 - garantir, mediante a participação do Coordenador, orientação quanto ao 

desenvolvimento do projeto, programa e atividade; 

4.6 - prestar, oficialmente, todo o tipo de informações sobre o desenvolvimento do 

estágio e da atividade do estagiário que venham a se fazer necessárias, ou sejam 

solicitadas pela IMESP-MONITOR; 

 

CLÁUSULA QUINTA - Da relação jurídica de estágio 

A realização do estágio, por parte do estudante, não acarretará vínculo empregatício de 

qualquer natureza. 

5.1 - fica a critério exclusivo da CONCEDENTE o estabelecimento de qualquer forma 

de contra prestação ao estagiário, a ser definida no TERMO DE COMPROMISSO, e 

cujo pagamento lhe será feito diretamente, com base no total mensal de horas de 

estágio; 

5.2 - a importância referente à bolsa, por não ter natureza salarial, não se enquadra no 

regime do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e não sofrerá qualquer 

desconto, inclusive previdenciário, exceção feita à retenção do imposto de renda na 

fonte, quando devido. 

5.3 – o estagiário deverá estar segurado contra acidentes pessoais, cujos custos serão 

suportados pela CONCEDENTE. 

CLÁUSULA SEXTA - Termo de Compromisso 
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Será firmado, com interveniência obrigatória da IMESP-MONITOR, Termo de 

Compromisso que, relativamente a cada estágio, particularizará a relação jurídica 

especial existente entre o estudante estagiário e a CONCEDENTE, bem como os 

recursos financeiros destinados a suportar a eventual concessão de bolsa. 

6.1 - Tanto o estudante-estagiário como a IMESP-MONITOR, de comum acordo, 

poderão desistir da realização do estágio, no curso deste, formalizando a desistência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Vigência 

O presente convênio vigorará por 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - Denúncia 

O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer momento, por qualquer das 

partes, mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 dias. 

8.1 - Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento 

do Convênio, as responsabilidades relativas à conclusão dos estágios em curso e 

demais obrigações. 

 

CLÁUSULA NONA - Do Foro 

Para dirimir eventuais dúvidas que possam ser suscitadas na execução e interpretação 

do presente Convênio, fica eleito o foro da cidade de São Paulo, em uma das Varas da 

Fazenda Pública, com exclusão de qualquer outro, mesmo privilegiado. 

 

E por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente termo em 

03 vias de igual teor e para um só efeito. 

São Paulo, _______/________/________. 
 
_____________________________________________________________ 
CONCEDENTE 
 

IMESP-MONITOR 
 
Testemunhas 
________________________________ 
Nome: 
RG: 
________________________________ 
Nome: 
RG: 
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FORMULÁRIO VI 

 

 

 

Obs.: Este relatório deverá ser entregue, devidamente preenchido e assinado, 

juntamente com o Relatório do Estágio Supervisionado em cada CICLO de estágio 
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FORMULÁRIO VII 

 

 

Obs: Em papel timbrado. 
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FORMULÁRIO VIII 

 

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

Atestamos para fins de conclusão do _________________ ciclo do estágio 

supervisionado, que ____________________________________________________, 

portador da carteira profissional nº___________________, série ___________, e/ou 

RG______________________ e CPF_____________________, exerceu atividades 

nessa empresa na área de _____________________________________________, no 

período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____, tendo cumprido um total de 

_______ horas. 

 

Solicitamos que as atividades desempenhadas pelo mesmo, que resultou no relatório 

final de estágio, por nós corroborado, tenha validade como estágio profissional no 

curso de Ciências Contábeis. 

 

 

_________________, ______de ____________________de ________. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estágio na 

empresa ou representante legal 
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FORMULÁRIO IX 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA ÁREA DO ESTÁGIO 

 

Aluno_________________________________________________________________ 

n°.: ________________________________ 

 

Classe: _______________________________ 

 

Cidade: ______________________________ 

 

Fone: (________)_______________________ 

 

E-mail   ______________________________________________________________ 

Empresa: 

______________________________________________________________ 

 

Áreas de Estágio Oferecidas 

 

 

São Paulo,    ____  de  _________________  de  _______
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ANEXO II 

 

REGULAMENTO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Direção Geral da IMESP-MONITOR, ouvidos os colegiados de cursos, o 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX) e o Conselho de ensino, pesquisa e 

extensão, fixa o regulamento que orientará todas as ações no campo da Iniciação 

Científica desenvolvidas no âmbito da graduação. 

Para tanto, explicita a filosofia que embasa este programa: 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do 

Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal regulamenta a Iniciação 

Científica, conceituando-a como atividade que se volta à formação de recursos 

humanos. Para tanto, há órgãos oficiais, tais como o CNPq, que, por meio do Programa 

Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), oferece bolsas de estudos para estudantes 

de graduação de Instituições de Ensino Superior. Há, ainda, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP), voltada à oferta de bolsas de iniciação 

científica (IC) e tecnológica (IT).  

Além desses órgãos a instituição, investindo em setores que são caros para o 

crescimento e desenvolvimento qualitativo das políticas acadêmicas e ciosa de sua 

função social na formação de profissionais capacitados, para atuar no campo da 

complexidade e da propositura de ações voltadas para melhoria da qualidade de vida, 

estimula a Iniciação Científica por meio de políticas de operacionalização e auxílio.  

Para o curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR elaborado projeto de 

iniciação científicas específico, cujo regulamento se apresenta: 
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REGULAMENTO DOS NÚCLEOS DE ESTUDOS CONTÁBEIS  - NEC – 

 

 

 

Os Núcleos de Estudos Contábeis - NEC, direcionados aos alunos do curso de 

Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR tem a finalidade de formação complementar 

ao currículo do curso de graduação em Ciências Contábeis, permitindo aos alunos uma 

visão ampla do universo contábil. 

Os Núcleos permitirão a interação entre alunos dos diversos semestres letivos 

do curso de Ciências Contábeis. 

 

 

1. FOCO 

O foco principal dos Núcleos de Estudos Contábeis - NEC é apresentar aos 

alunos de graduação em Ciências Contábeis, as perspectivas e possibilidades de 

realizar pesquisas nas diversas vertentes da Ciência Contábil, buscando sempre, além 

dos registros dos fatos, a geração de informações como ferramentas auxiliares ao 

processo de gestão dos empreendimentos. 

Diversos são os temas contábeis objetos de questionamentos e pesquisas por 

parte de profissionais e pesquisadores, em virtude das mudanças constantes da 

Economia, na quebra das barreiras físicas dos mercados, ocasionadas e fruto da 

Globalização. 

A interação proporcionada pelos Núcleos de Estudos Contábeis - NEC facilitará 

a vivência dos alunos de graduação em Ciências Contábeis, com tópicos genéricos e 

atuais em sua futura área de atuação. 
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2. OBJETIVO 

Os Núcleos de Estudos Contábeis - NEC serão constituídos com o objetivo e 

finalidade de desenvolver discussões e pesquisas que resultem em trabalhos conjuntos 

de alunos, sob a orientação de professores/tutores, de matérias específicas da área 

contábil. 

 

3. PARTICIPANTES 

Os Núcleos de Estudos Contábeis - NEC serão constituídos e compostos por 

alunos do curso de graduação em Ciências Contábeis, que façam a opção de 

participação voluntária, motivando estudos profícuos e que resultem em trabalhos 

consistentes e de qualidade. 

 

4. COMPOSIÇÃO DOS NÚCLEOS 

Os Núcleos de Estudos Contábeis - NEC serão compostos por: 

01 (um) Professor Orientador/Tutor de Disciplina Técnica Contábil: suas funções 

serão de apresentar aos alunos os embasamentos e conceituações dos temas 

escolhidos, indicar bibliografia e dar suporte aos processos de pesquisa e formatação 

dos trabalhos a serem desenvolvidos. Além de orientador/tutor o professor será o 

agente facilitador entre os diversos componentes dos grupos; 

08 (oito) alunos dos vários semestres do curso de graduação em Ciências 

Contábeis: serão agrupados em 02 (dois) grupos compostos por 04 (quatro) alunos 

cada. 

 

5. TEMAS E TÓPICOS PARA ESTUDO E PESQUISA 

Os alunos, em comum acordo como Professor Orientador/Tutor, definirão o(s) 

tema(s) que será(ão) objeto de debates, estudos e pesquisas. 

As abordagens dos Núcleos de Estudos Contábeis – NEC estarão centradas em 

assuntos correlatos a: 

✓ Demonstrações Contábeis; 

✓ Teoria da Contabilidade: Escolas e Pensadores; 

✓ Sistema de Informações Contábeis; 

✓ Ativos Intangíveis; 

✓ Passivos Intangíveis; 
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✓ Balanço Intelectual; 

✓ Balanço Social; 

✓ Controladoria; 

✓ Auditoria Interna; 

✓ Auditoria; 

✓ Custos; 

✓ Supply Chain Management; 

✓ Perícia Contábil; 

✓ Ética Empresarial; 

✓ Normas, Convenções e Princípios contábeis; 

✓ Relato Integrado; 

✓ Tópicos Avançados e Contemporâneos em Contabilidade. 

São exemplos de temas objetos de estudos e pesquisas, aliados a temas 

emergentes e que surgirão a cada dia. 

 

6. ADESÃO AOS NEC 

Para participar dos Núcleos de Estudos Contábeis – NEC os alunos deverão 

formalizar a intenção em formulário próprio (anexo 01), que deverá ser retirado e 

entregue preenchido na Secretaria do curso de Ciências Contábeis, sempre na primeira 

semana dos semestres letivos. 

 

7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As reuniões dos Núcleos de Estudos Contábeis – NEC, contarão com a 

participação especial de profissionais e acadêmicos convidados, que atuem e sejam 

especialistas nos diversos assuntos e temas objetos de estudos, pesquisas e debates, 

através do sistema de permuta acadêmica. 

 

88..  OOSS  PPRROODDUUTTOOSS  RREESSUULLTTAANNTTEESS  DDAASS  PPEESSQQUUIISSAASS  DDOOSS  NNÚÚCCLLEEOOSS  

Os produtos acessórios dos Núcleos de Estudos Contábeis - NEC serão os 

trabalhos técnicos científicos formatados, que serão encaminhados para análise 

visando publicação em periódicos ou a aprovação para apresentação e publicação em 

Anais de Congressos: locais, regionais, nacionais e internacionais. 

Os canais internos de divulgação das produções técnico-científicas do curso de 

Ciências Contábeis serão: 
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✓ A CONT – Revista de Ciências Contábeis MONITOR publicará em cada uma de 

suas edições, artigos gerados pelos Núcleos de Estudos Contábeis – NEC; 

✓ A Revista Eletrônica Ciências Contábeis MONITOR em seu Editorial de Ciências 

Contábeis publicará em cada uma de suas edições, artigos gerados pelos Núcleos 

de estudos Contábeis – NEC. 

Os trabalhos técnicos científicos são considerados produtos acessórios, pois o 

intuito principal dos Núcleos de Estudos Contábeis - NEC será, sempre, o de difundir 

a Ciência Contábil entre os alunos e estimular sua curiosidade para o estudo e 

pesquisa na área contábil. 

 

99..  HHOORRÁÁRRIIOOSS  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  DDOOSS  NNÚÚCCLLEEOOSS  

Os Núcleos de Estudos Contábeis - NEC funcionarão em dois horários 

distintos: 

✓ Em dois dias, entre segunda-feira e sexta-feira, a serem definidos, no horário 

das 18:00 horas às 18:50 horas; 

✓ Aos sábados se existirem pelo menos 08 (oito) alunos interessados, no horário 

das 9:00 horas às 11:00 horas; 

✓ Em outros horários se a adequação dos grupos necessitar. 

 

1100..  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOOSS  NNÚÚCCLLEEOOSS  

Os Núcleos de Estudos Contábeis – NEC funcionarão nas salas de aulas ou 

nos espaços existentes na Biblioteca da IMESP-MONITOR. 

O Professor Orientador/Tutor indicará aos alunos o local onde ocorrerão as 

reuniões do NEC. 

Os Núcleos de Estudos Contábeis – NEC servirão de base para o Programa 

de Conhecimento e Desenvolvimento Continuado - PCDC do curso de Ciências 

Contábeis, direcionado às atividades para os períodos entre os semestres letivos. 
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11. PROGRAMA DE CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTINUADO - 

PCDC 

Uma das finalidades dos Núcleos de Estudos Contábeis – NEC será a de 

efetuar uma avaliação complementar dos alunos do curso de Ciências Contábeis da 

IMESP-MONITOR. 

A avaliação estará sustentada e embasada nos trabalhos resultantes dos 

estudos e pesquisas realizadas nos diversos Núcleos formados. 

Os critérios de inscrição, avaliação e pontuação ao Programa de 

Conhecimento e Desenvolvimento Continuado - PCDC serão os seguintes: 

✓ Será aplicada uma avaliação de conhecimentos específicos sobre os temas objetos 

de estudos e pesquisas de cada um dos Núcleos de Estudos Contábeis – NEC, 

temas que serão definidos no início de cada semestre letivo. 

 

12. INSCRIÇÃO PARA O PCDC 

Os alunos deverão se inscrever para a avaliação do Programa de 

Conhecimento e Desenvolvimento Continuado – PCDC, na Secretaria do curso de 

Ciências Contábeis, na primeira semana dos semestres letivos: 

• Será permitida a inscrição dos alunos que fizeram parte de um dos Núcleos de 

Estudos Contábeis – NEC durante o semestre anterior a realização da 

avaliação; 

• Aos alunos não participantes dos Núcleos de Estudos Contábeis – NEC será 

impossibilitada a inscrição e realização das avaliações do Programa de 

Conhecimento e Desenvolvimento Continuado – PCDC. 

 

13. AVALIAÇÃO DO PCDC 

A avaliação do Programa de Conhecimento e Desenvolvimento Continuado 

– PCDC influenciará a média das notas da Avaliação Intermediária de todas as 

disciplinas do curso de Ciências Contábeis: 

✓ A avaliação será composta de questões dissertativas e de múltipla escolha, em 

número a ser definido por cada professor orientador/tutor, variando em virtude das 

peculiaridades e complexidades dos temas escolhidos; 

✓ A avaliação será aplicada aos alunos no segundo sábado após o início dos 

semestres letivos; 
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✓ A avaliação abordará sempre o tema escolhido pelo Núcleo em que o aluno 

participou no semestre letivo anterior; 

✓ O aluno será considerado proficiente ou não proficiente no tema avaliado; 

✓ Os alunos proficientes serão recompensados com 02 (dois) pontos a serem 

adicionados à média da Avaliação Intermediária, de todas as matérias do curso de 

Ciências Contábeis, correspondentes ao semestre letivo em curso; 

Apesar dos trabalhos técnicos científicos serem elaborados em grupo, a 

avaliação do Programa de Conhecimento e Desenvolvimento Continuado – PCDC 

terá a finalidade de verificação, do aproveitamento individual de todos os alunos 

envolvidos nos projetos de estudo e pesquisa. 

Os Núcleos de Estudos Contábeis servirão de ponte entre os alunos da 

graduação e os futuros alunos dos cursos de pós-graduação da IMESP-MONITOR: 

Lato Senso e Stricto Senso. 
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Anexo I 
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ANEXO IV 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) PARA O 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - constitui-se numa atividade 

acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à 

profissão ou curso de graduação, desenvolvida mediante controle, orientação e 

avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e obrigatório para a 

integralização curricular.  

 

§ 1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam 

os conteúdos das disciplinas estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora 

da instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de conhecimento. 

 

 

MANUAL PARA ELABORAÇÃO DO TCC 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura para elaboração do PC I e II está definida nos manuais 

disponibilizados no site da IMESP-MONITOR: (acessar: Biblioteca – Normas ABNT) 

 

A ESTRUTURA DO TRABALHO DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 

 

Resumo e Abstract (Palavras-Chave); 

1. Introdução (contendo: Contextualização, objetivo, justificativa, 

problema/delimitação e hipótese); 
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2. Referencial Teórico – Desenvolvimento; 

3. Metodologia (Quanto aos Objetivos, Procedimentos, Processos); 

4. Resultados e Discussões (Analise dos Resultados e Gráficos); 

5. Conclusões; 

6. Referências 

 

Resumo/Abstract: 

 

O autor deve descrever o conteúdo da pesquisa de forma sucinta.  

Deve conter: a descrição do tema/problema, objetivo geral, metodologia, 

principais resultados e conclusões. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: de três até cinco palavras que indiquem o conteúdo do artigo. 

ABSTRACT: tradução do resumo para língua estrangeira 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

Parte inicial dos elementos textuais. Deve ser breve, clara e objetiva. Fornece 

informações sobre a natureza, importância e critérios de elaboração. Lendo a 

introdução, o leitor deve sentir-se esclarecido a respeito do conteúdo do trabalho, 

assim como do raciocínio que foi desenvolvido.  

Os itens abaixo fazem parte da introdução: 

▪ Contextualização / tema: O tema é a primeira etapa, devendo ser delimitado 

dentro da área. O autor deve abordar o contexto social, histórico e cultural do tema 

pesquisado. Discutir as deficiências constatadas na literatura a respeito do tema 

▪ Objetivo (s): retrata o para que fazer? O trabalho deve apresentar o objetivo geral 

e objetivos específicos. O objetivo de estudo está diretamente relacionado com o 
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problema de pesquisa. Devem ser redigidos com o verbo no infinitivo ( exemplo: 

verificar, demonstrar, analisar, orientar, etc.) 

▪ Justificativa: retrata o porquê fazer? Começa com a razão da escolha do objeto 

de estudo e qual a importância para a comunidade (empresarial e acadêmica). 

▪ Problema / Delimitação do tema: O autor deve delimitar a dúvida que irá 

responder com sua pesquisa. Esta dúvida constitui-se no problema de pesquisa. O 

problema é sempre em forma de pergunta. 

▪ Hipótese(opcional): É a provável solução do problema de pesquisa. 

 

Cabe ressaltar que, embora as referências devam ser feitas cuidadosamente, não se 

deve fazer da revisão um elenco de citações diretas (“colcha de retalhos”). 

 

2.Referencial teórico  

É o núcleo fundamental do trabalho, deve conter capítulos que são os 

desdobramentos da ideia central, discutindo e aprovando as ideias apresentadas na 

introdução, subdividir em seções, segundo a necessidade do assunto e a lógica de 

exposição. Será estruturado conforme as necessidades do plano definitivo da obra. 

Este corpo deverá ter as subdivisões dos tópicos do plano lógico, os itens, 

seções e capítulos que surgem, de acordo com a necessidade de clareza do assunto 

que esteja abordando. 

O autor deve realizar a revisão da literatura. Deve ler resenhas, dissertações, 

teses, livros, revistas científicas, artigos em periódicos e/ou em anais de congressos 

científicos sobre o tema que está estudando. Fundamentar em citações de autores 

consagrados de forma tal que sustente as informações. 

O pesquisador deve articular os elementos teóricos que podem servir de alicerce 

para a análise dos dados de sua pesquisa e cuidar para dar sentido ao texto e não 

torná-lo um “copiar e colar”. 

 

3.Metodologia 

O autor deve classificar a pesquisa quanto: à natureza (básica ou aplicada), aos 

Objetivos (exploratória, descritiva e explicativa) e quanto aos procedimentos 

(bibliográfica; documental; estudo de caso; estudo de campo, entre outros).O 
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pesquisador deve descrever a população e amostra. Escolher os métodos e técnicas 

para coleta, análise e interpretação dos dados. 

 

4.Resultados e discussões (analise dos resultados e gráficos) 

 

O autor deve apresentar os resultados alcançados utilizando tabelas, gráficos, 

quadros e figuras seguidos de um texto explicativo utilizando o verbo no tempo 

passado e na forma impessoal. O pesquisador interpretará e analisará os dados que 

tabulou e organizou na etapa anterior, recuperando os conceitos do referencial teórico 

(triangulação). 

Os resultados encontrados devem corresponder aos objetivos estabelecidos na 

pesquisa, que confirmará ou rejeitará as hipóteses. 

5.Conclusões 

Na conclusão descrevem-se os resultados mais relevantes apurados na 

pesquisa de forma sintética. O autor deve responder às questões da pesquisa 

correspondentes aos objetivos e hipóteses. A conclusão deve ser breve podendo 

apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros, com comentários que 

ressalte a contribuição da pesquisa para a ciência, o meio acadêmico e a comunidade. 

 

Referências 

 

 Devem ser apresentadas conforme Manual das Normas da ABNT (material de 

apoio – Manual da IMESP-MONITOR) 

 

ENTREGA DO TRABALHO 

 

A versão final do PC II deverá ser entregue ao Prof Orientador segundo calendário 

acadêmico. 

 

Resumo da Formatação Geral na entrega do PCII: 

 

1. 2 cópias simples com grampos de fixação na lateral esquerda; 

2. 1 cópia em CD  
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3. Papel A4 – impressão somente frente; 

4. Margem superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm; 

5. Fonte Times New Roman – tamanho 12; 

6. Espaçamento 1,5; 

7. Numeração das páginas no alto, iniciando na Introdução e contando as páginas 

anteriores; 

8. Quantidade máxima de 22 páginas (Resumo até Referências). 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

 

Nomes: 

 

Matrículas: 

  

  

  

Professor: 

 

Disciplina: 

Título do Trabalho: 

 

 

1. Sabemos o que é plágio e reconhecemos que copiar trabalhos científicos ou parte 

deles, bem como submeter como próprios trabalhos que foram feitos por outras 

pessoas, sejam elas conhecidos ou “prestadores de serviços acadêmicos”, vai contra 

os princípios declarados no Código de Ética da IMESP-MONITOR.  

2. Afirmamos que para realizar este trabalho acadêmico, utilizamos a normatização da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com as adequações propostas pelo 

Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos e Referências Bibliográficas da 

IMESP-MONITOR para a elaboração das citações e das referências. Cada texto 

copiado literalmente e interpretado neste Trabalho de Conclusão de Curso que foi 

extraído do (s) trabalho (s) de outras pessoas foi/foram demonstrado(s) por meio de 

citações e referências. 

3. Não permitidos e não permitiremos a ninguém copiar o nosso trabalho com a 

intenção de passá-lo como se fosse trabalho dele. 

4. Afirmamos que o conteúdo deste Trabalho de Conclusão de Curso é original, não foi 

comprado e não foi entregue a nenhuma outra disciplina, curso ou instituição de ensino 

superior. 

5. Estamos cientes que a versão eletrônica deste trabalho poderá ser submetida a 

softwares de detecção de plágio. 

Assim sendo, declaramos que este trabalho é de nossa inteira responsabilidade e 

autoria. 

Assinaturas: 

 

 

  

  

  

 

São Paulo, ______ de __________________________ de ________. 
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Anexo IV 
 

REGULAMENTO 

DO 

EESSCCRRIITTÓÓRRIIOO  MMOODDEELLOO  

DDEE  

CCIIÊÊNNCCIIAASS  CCOONNTTÁÁBBEEIISS    

MONITOR 

  

  

OBJETIVOS 

 

O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR tem como objetivos: 

➢ Fornecer aos discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, 

oportunidade e condições em aplicar os conhecimentos teóricos, de formação 

profissional, obtidos nas diversas disciplinas ministradas durante o andamento 

do curso; 

➢ Permitir aos discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, 

conhecimentos gerais sobre as rotinas de funcionamento dos vários setores de 

uma empresa (comercial / industrial / serviço / terceiro setor) pública ou privada; 

➢ Disponibilizar aos discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR, a correta formatação e preenchimento de documentos e formulários 

componentes das obrigações acessórias fiscais e legais, relacionados as 

atividades empresariais; 

➢ Despertar os discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, 

para o dinamismo de uma empresa, quanto aos aspectos práticos, técnicos e de 

gestão, dentro do projeto pedagógico da instituição contemplando a âncora 

“APRENDER A FAZER”. 

 



128 

 

FINALIDADES 

 

O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR permite aos discentes do 

curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, o exercício das atividades 

técnicas/práticas inerentes à profissão contábil, relacionadas a seguir: 

➢ Constituição de Empresas: 

o Abertura: 

▪ Contrato Social; 

▪ Taxas e Emolumentos: 

• Município; 

• Estado; 

• Federação; 

• Controle das Obrigações Acessórias. 

o Encerramento: 

▪ Taxas, Emolumentos, Certidões: 

• Município; 

• Estado; 

• Federação. 

o Relacionamento do profissional contábil e os agentes envolvidos nos 

processos de abertura e encerramento de empresas. 

➢ Folha de pagamento: 

o Registro de Empregados (procedimentos admissionais / demissionais); 

o Política de Cargos e Salários; 

o Benefícios: Controle e Pagamento; 

o Encargos Sociais (INSS; FGTS): Controle e Pagamento; 

o Controle de frequência e cálculo e apuração de Salários a Pagar (Salário; 

Adicionais; IRRF); 

o Relacionamentos entre o profissional contábil e Repartições Públicas. 

➢ Escrita Fiscal: 

o Emissão de Notas Fiscais; 

o Escrituração de Livros Fiscais (manual/eletrônico); 

o Apuração de Impostos; 

o Preenchimento de Guias; 
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o Relacionamentos entre o profissional contábil e Repartições Públicas 

(Municipais / Estaduais / Federais). 

➢ Registros e Escrituração contábil: 

o Análise, classificação e processamento de documentos (manual / 

eletrônico); 

o Registro e Emissão de: 

▪ Fichas de Lançamento; 

▪ Livro Caixa; 

▪ Razão Contábil; 

▪ Diário Contábil; 

▪ Registro de Inventário. 

o Conciliação e Análise contábil. 

➢ Elaboração de Relatórios Contábeis: 

o Balancete; 

o Balanço Patrimonial; 

o Demonstração do Resultado do Exercício - DRE; 

o Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA; 

o Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPM; 

o Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC; 

o Demonstração do Valor Adicionado – DVA; 

o Notas Explicativas. 

➢ Elaboração de Relatórios Extra Contábeis: 

o Relato Integrado; 

o Balanço Social; 

o Balanço Intelectual. 

➢ Apuração e Controle de Impostos: 

▪ ISS; 

▪ ICMS; 

▪ PIS/PASEP; 

▪ COFINS; 

▪ IR; 

▪ CSLL; 

▪ Revisão Fiscal e Planejamento Tributário. 
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➢ Controles Internos: 

o Elaboração e composição de mecanismos que permitam o controle do 

fluxo econômico/financeiro internos das empresas. 

➢ Emissão de Relatórios Gerenciais. 

➢ Entre tantas outras funções inerentes à atividade contábil no correto controle do 

registro dos atos e fatos, que afetam o Patrimônio das entidades privadas, 

governamentais, com ou sem fins lucrativos. 
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REGIMENTO INTERNO 

DO 

ESCRITÓRIO MODELO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DA 

IMESP-MONITOR 

 

CAPÍTULO I 

DO ESCRITÓRIO MODELO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Artigo 1° - O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR é uma unidade de 

serviço de apoio as atividades curriculares e extracurriculares que tem como finalidade 

oportunizar ao Corpo Discente do curso de Ciências Contábeis, o contato com a prática 

contábil, desenvolvendo e aplicando os conhecimentos teóricos adquiridos durante o 

curso. 

 

Artigo 2° - O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR tem como 

atribuições e finalidades: 

 1 - Proporcionar ao Corpo Discente aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos; 

 2 – Desenvolver no Corpo Discente espírito crítico, analítico e empreendedor; 

 – Facilitar o ingresso ao mercado de trabalho aos egressos do curso de Ciências 

Contábeis; 

 – Permitir acesso ao Corpo Discente das evoluções tecnológicas nos 

instrumentos de registro dos atos e fatos que afetam o Patrimônio das entidades 

(Software; Hardware; Tecnologia da Informação); 

 – Ser utilizado nas práticas da Disciplina Práticas Contábeis ministrada no 4° 

Semestre do curso de Ciências Contábeis; 

 – Ser utilizado nas aplicações práticas das diversas disciplinas do curso de 

Ciências Contábeis; 

 7 – Permitir o cumprimento do Estágio Supervisionado aos Discentes que não 

atuam na área contábil, nos 7° e 8° Semestres do curso de Ciências Contábeis. 
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Artigo 3° - O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR tem como 

responsabilidade, dentro do escopo de proporcionar formação prática ao Corpo 

Discente do curso de Ciências Contábeis: 

 1 - Prestar serviços de assessoria contábil-financeira às entidades de cunho social, 

fixadas no município de São Paulo; 

 2 - Prestar serviços de assessoria contábil-financeira às micros e pequenas 

empresas fixadas no município de São Paulo; 

 - Os relacionamentos serão sempre intermediados através da MONITOR Ciências 

Contábeis JUNIOR; 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS DO CORPO DISCENTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA 

UTILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO MODELO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Artigo 4° - São direitos do Corpo Discente na utilização do Escritório Modelo de 

Ciências Contábeis MONITOR: 

 1 – Cadastrar-se para a utilização do Escritório Modelo de Ciências 

Contábeis MONITOR, desde que estejam regularmente matriculados no curso 

de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR; 

 2 – Utilizar o Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR para a 

realização de atividades curriculares (discentes dos 6°, 7° e 8° semestres) e, 

para a realização de atividades extracurriculares (discentes do 3° ao 8° 

semestres); 

 3 – Utilizar as instalações do escritório em sua plenitude, em horários pré-

determinados, sempre com a coordenação de um Professor; 

 4 - Sugerir a instalação de Software aplicativos que apresentem evoluções nos 

procedimentos de registros dos atos e fatos que afetem o Patrimônio das 

entidades; 

 5 – Sugerir atividades complementares à sua formação profissional. 
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CAPÍTULO III 

DOS DEVERES DO CORPO DISCENTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA 

UTILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO MODELO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Artigo 5° - São deveres do Corpo Discente na utilização do Escritório Modelo de 

Ciências Contábeis MONITOR: 

 1 – Não ingerir alimentos em suas dependências; 

 2 – Zelar pelo bom uso dos Hardwares e Softwares existentes; 

 – Não instalar ou desinstalar qualquer tipo de Software nos equipamentos, sem 

a prévia autorização do Coordenador; 

 – Não utilizar as dependências do Escritório Modelo nos horários normais de 

aulas, sem a presença ou a expressa autorização de um professor; 

 – Não utilizar os recursos de Internet estranhos às obrigações fiscais e legais 

acessórias às atividades contábeis; 

 – Em caso de problemas na utilização dos Hardwares e Softwares o aluno 

deverá acionar imediatamente o Professor responsável pelo Escritório Modelo; 

 – O desrespeito a qualquer dessas normas acarretará desde a suspensão 

temporária até o cancelamento definitivo da utilização do Escritório Modelo pelo 

aluno infrator; 

 – Casos mais graves serão levados à Coordenação do curso de Ciências 

Contábeis para que sejam tomadas as devidas providências. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO MODELO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Artigo 6º - Dos Softwares utilizados no Escritório Modelo de Ciências Contábeis 

MONITOR: 

 Todos os Softwares (com exceção dos aplicativos operacionais) a serem 

utilizados nas atividades do Escritório Modelo de Ciências Contábeis deverão 

ser disponibilizados através de parcerias e convênios com Produtoras de todo o 

país; 
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 Caso existam Softwares técnicos específicos que não sejam passíveis de 

utilização através de parcerias, será analisada a perspectiva e possibilidade de 

aquisição. 

 

Artigo 7° -O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR funcionará na 

seguinte estrutura de relacionamentos e competências: 

 O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR é constituído de: 

 05 (cinco) Núcleos Operacionais Contábeis compostos cada um deles com: 

 01 (uma) Estação de Trabalho, com 04 (quatro) Microcomputadores cada uma, 

interligadas em Rede; 01 (uma) Mesa de Trabalho com 01 (um) 

Microcomputador; 

 Cada Núcleo Operacional Contábil Básico será operacionalizado por um total 

de 10 (dez) alunos, com a seguinte estrutura: 

 

 02 (dois) alunos exercerão as atividades de Controle, Análise (Plano de Contas; 

Livros Fiscais e Legais) e, Gestão através da análise dos Relatórios Contábeis e 

geração de Relatórios Gerenciais; controle e preparação das obrigações fiscais 

e legais acessórias das atividades (Mesa de Trabalho); 

 08 (oito) alunos exercerão as atividades de operacionalização dos 

processamentos (verificação e classificação de documentos; entrada de dados 

nos sistemas; emissão de Relatórios e conferências; geração de Back up) nas 

Estações de Trabalho. 

 Haverá a supervisão, orientação e monitoramento de Professor para todas as 

atividades; 

 

O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR pela sua versatilidade poderá 

ser estruturado de diversas formas, inclusive funcionando como Núcleo Operacional 

Contábil único, dependendo da complexidade da empresa que estiver sendo alvo de 

operacionalização. 

Haverá rodízio entre os alunos para que seja permitido a todos o exercício das diversas 

atividades contábeis. 
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CAPÍTULO V 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO MODELO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

 

Artigo 8° - O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR funcionará nos 

seguintes horários: 

 Estágio Supervisionado e atividades extracurriculares: 

o Segunda-Feira:   das 14:00 horas às 18:00 horas; 

o Quarta-Feira:   das 14:00 horas às 18:00 horas; 

o Sexta-Feira:   das 14:00 horas às 18:00 horas. 

 Para essas atividades poderá se optar pelo funcionamento do Escritório 

Modelo de Ciências Contábeis MONITOR, aos Sábados das 8:00 horas às 

17:00 horas. 

 Atividades Curriculares (Sistemas Contábeis; Laboratório Contábil): 

o De acordo com a grade horária do curso, sempre no período de 

funcionamento do curso de Ciências Contábeis. 

 

CAPÍTULO VI 

DA RESPONSABILIDADE PELA OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO 

MODELO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Artigo 9° - O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR terá suas 

operações autorizadas e supervisionadas pelos seguintes componentes do Colegiado 

do curso de Ciências Contábeis: 

 Coordenador do curso de Ciências Contábeis; 

 Professor(es) da disciplina Sistemas Contábeis; 

 Professor(es) da disciplina Laboratório Contábil; 

 Professor(es) do Estágio Supervisionado. 

 



136 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 10 - Os casos não constantes deste Regimento serão decididos pela Diretoria 

Geral da IMESP-MONITOR. 

 

Artigo 11 – Este Regimento entra em vigor após a aprovação pelos órgãos 

competentes e legais da IMESP-MONITOR. 

 

O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR é um instrumento de ensino, 

treinamento e de atividades práticas no campo da Contabilidade, inclusive na forma de 

serviços prestados à comunidade. 

 

AANNEEXXOO  

 

O Escritório Modelo de Ciências Contábeis MONITOR será constituído e estruturado 

da seguinte forma: 

 Da área física: 

 

o Sala com no mínimo 50 m2 (cinquenta metros quadrados), com 26 (vinte) 

pontos de energia, telefonia e rede. 

 Dos Móveis e Utensílios: 

o 05 (cinco) Estações de Trabalho para 04 (quatro) usuários cada; 

o 06 Mesas de Trabalho: 

▪ 05 (cinco) Mesas de Trabalho para alunos; 

▪ 01 (uma) Mesa de Trabalho para o professor; 

o 01 Mesa de Reuniões: 

o 51 (cinquenta e uma) Cadeiras com Rodízios sem Braços; 

o 26 (vinte e seis) cestos de lixo; 

o 01 (uma) Bancada para as Impressoras e Máquina de Escrever; 

o 04 (quatro) Arquivos com Quatro Gavetas para Pastas Suspensas; 

o 04 (quatro) Armários com Prateleiras de Duas Portas; 

o 01 (um) Quadro Branco. 
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o Dos Equipamentos: 

o 05 (cinco) Calculadoras Eletrônicas com Visor e Fita, com 14 Dígitos; 

o 02 (dois) Aparelhos Telefônicos; 

o 01 (uma) Impressora a Laser; 

o 26 (vinte e seis) Microcomputadores Completos; 

o 01 (um) Gravador de CD; 

o 01 (uma) Máquina de Escrever Manual/Elétrica; 

o 01 (um) Aparelho de Ar Condicionado. 

 

A disposição física das instalações do Escritório Modelo de Ciências Contábeis 

MONITOR: 
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ANEXO V 

 

ESTRUTURA DO EESSCCRRIITTÓÓRRIIOO  VVIIRRTTUUAALL 

CONTÁBIL DDOO  CCUURRSSOO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  CCOONNTTÁÁBBEEIISS   

MONITOR 

  

 

OBJETIVOS 

O Escritório Virtual Contábil MONITOR tem como objetivos: 

➢ A melhoria da qualidade de integração teoria/prática do curso de Ciências 

Contábeis; 

➢ Instituir um canal de comunicação e transmissão de informações e serviços 

contábeis prestados em nossa região; 

➢ Colocar à disposição dos alunos, profissionais de Contabilidade e da 

comunidade em geral, informações e links sobre o tema Contábil, dispostos de forma 

fácil e objetiva; 

➢ Ao longo do tempo pretende-se disponibilizar informações úteis e importantes 

para o aprendiz e para o profissional da Contabilidade; 

➢ Servir de canal preferencial na busca de informações contábil; 

➢ Despertar os discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, 

para o dinamismo da prestação de serviços/informações contábeis, dentro do projeto 

pedagógico da instituição contemplando a âncora “APRENDER A FAZER”. 

 

 

FINALIDADES 

 

O Escritório Virtual Contábil MONITOR permite aos discentes do curso de Ciências 

Contábeis da IMESP-MONITOR, a prestação de serviços contábeis virtuais, através da 

disponibilização de informações ligadas as diversas utilidades e consultorias inerentes: 

➢ AGENDA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E LEGAIS: 

o Municipais: São Paulo; 

o Estaduais: São Paulo; 

o Federais: RFB, FGTS, INSS, MTB. 

➢ FORMULÁRIOS: 
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o DARF; 

o DARF – Simples; 

o G.P.S.; 

o G.R.F.P.; 

o RESCISÃO DE CONTRATOS. 

➢ CERTIDÕES NEGATIVAS: 

o Municipais: São Paulo; 

o Estaduais; 

o Federais: RFB, INSS, FGTS, MTB. 

➢ CONSULTAS TRIBUTÁRIAS: 

o Estudo comparativo da tributação de profissionais liberais autônomos 

como pessoa física e jurídica tributada com base no Lucro Presumido; 

o Ementa Constitucional nº 36, de 28.05.2002; 

o Documentação necessária para admissão de empregados; 

o Contrato de Trabalho – verbas rescisórias; 

o Tabela de multas por infração à legislação trabalhista; 

o Classificação Brasileira de Ocupações; 

o Código dos Municípios Brasileiros; 

o Lei Complementar nº 56 – Lista de Serviços – ISS); 

o RICMS – SP; 

o FGTS – Passo a passo; 

o Enquadramento ICMS – SP – Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte; 

o Código Comercial Brasileiro; 

o Código Tributário Nacional – CTN; 

o Simples: atividades que possibilitam ou que impedem a opção – Decisões 

das Superintendências Regionais da Receita Federal; 

o Taxas de Depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado; 

o IR Fonte – serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas a outras 

pessoas jurídicas – lista dos serviços alcançados. 

➢ COTAÇÕES DE MOEDAS; Links com cotações de diversas moedas. 

➢ CONVERSORES DE MOEDAS: Link contendo conversores de moedas. 

➢ ORGÃOS REGULADORES DA PROFISSÃO CONTÁBIL: Legislação de 

regulamentação da profissão contábil. 
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➢ Entre tantas outras informações inerentes às atividades contábeis das entidades 

privadas, governamentais, com ou sem fins lucrativos. 

REGIMENTO INTERNO DO 

ESCRITÓRIO VIRTUAL CONTÁBIL  – MONITOR 

 

CAPÍTULO I 

DO ESCRITÓRIO VIRTUAL CONTÁBIL - MONITOR 

 

Artigo 1° - O Escritório Virtual Contábil MONITOR é uma unidade de serviço de 

apoio as atividades curriculares e extracurriculares que tem como finalidade oportunizar 

ao Corpo Discente do curso de Ciências Contábeis, o contato com a prática contábil, 

desenvolvendo e aplicando os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. 

 

Artigo 2° - O Escritório Virtual Contábil MONITOR tem como atribuições e 

finalidades: 

➢ 1 - Proporcionar ao Corpo Discente aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos; 

➢ 2 – Desenvolver no Corpo Discente espírito crítico, analítico e empreendedor; 

➢ – Facilitar o ingresso ao mercado de trabalho aos egressos do curso de Ciências 

Contábeis; 

➢ – Ser utilizado como ferramenta complementar ao Escritório Modelo de 

Ciências Contábeis MONITOR; 

➢ – Permitir o cumprimento do Estágio Supervisionado aos Discentes que não 

atuam na área contábil, nos 7° e 8° Semestres do curso de Ciências Contábeis. 

 

Artigo 3° - O Escritório Virtual Contábil MONITOR tem como responsabilidade, 

dentro do escopo de proporcionar formação prática ao Corpo Discente do curso de 

Ciências Contábeis: 

➢ 1 – Disponibilizar informações contábeis que possam ser utilizadas como referência 

preferencial; 
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➢ 2 - Prestar consultoria virtual à comunidade contábil da região do município de São 

Paulo; 

➢ 2 - Os relacionamentos complementares às consultorias virtuais, que possam 

ocorrer serão sempre intermediados através da MONITOR Ciências Contábeis 

JUNIOR; 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO VIRTUAL CONTÁBIL 

 

Artigo 4° -O Escritório Virtual Contábil MONITOR funcionará na seguinte estrutura: 

➢ Através de Link no site da IMESP-MONITOR será permitido o acesso à comunidade 

interna e externa: 

➢ O Escritório Virtual Contábil MONITOR é constituído de: 

o  09 (nove) PÁGINAS compostas cada uma delas com: 

▪ OBJETIVO: histórico da IMESP-MONITOR e do curso de Ciências 

Contábeis, detalhando os objetivos do Escritório Virtual Contábil; 

▪ AGENDA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS: permitirá acesso a 03 (três) 

setores: Obrigações Municipais, Obrigações Estaduais e Obrigações 

Federais; 

▪ FORMULÁRIOS: permitirá acesso a formulários de obrigações fiscais 

acessórias; 

▪ CERTIDÕES NEGATIVAS: permitirá acesso a informações que 

permitam a disponibilização de Certidões Negativas nos âmbitos: 

Municipal, Estadual e Federal; 

▪ CONSULTAS TRIBUTÁRIAS: permitirá acesso a diversos tópicos 

ligados à legislação contábil, incluindo-se um e mail de contato para 

Consultas mais complexas; 

▪ COTAÇÕES E CONVERSORES DE MOEDAS: permitirá acesso a 

Links de cotação e conversão de moedas; 

▪ ORGÃOS REGULADORES DA PROFISSÃO CONTÁBIL: permitirá 

acesso aos sites dos órgãos reguladores da profissão contábil (CRCs 

e CFC); 
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▪ NOTÍCIAS CONTÁBEIS: permitirá acesso a notícias de interesse e 

relacionadas à área contábil; 

▪ EVENTOS: permitirá acesso a informações sobre eventos de 

interesse e relacionados à área contábil. 

 

CAPÍTULO III 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO VIRTUAL CONTÁBIL 

 

Artigo 5° -O Escritório Virtual Contábil MONITOR será atualizado através das 

ferramentas e equipamentos existentes no Escritório Modelo de Ciências Contábeis 

MONITOR: 

➢ Pelos professores das disciplinas: Sistemas Contábeis; Laboratório Contábil e do 

Estágio Supervisionado; 

➢ Pelos alunos do curso que estiverem vinculados às atividades do Escritório 

Modelo de Ciências Contábeis MONITOR. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 6º - Os casos não constantes deste Regimento serão decididos pela Diretoria 

Geral da MONITOR. 

 

Artigo 7º – Este Regimento entra em vigor após a aprovação pelos órgãos 

competentes e legais da IMESP-MONITOR. 

 

O Escritório Virtual Contábil MONITOR é um instrumento de ensino, treinamento e 

de atividades práticas no campo da Contabilidade, inclusive na forma de serviços 

prestados à comunidade. 

ANEXO V 
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JORNADA DE IMPOSTO DE RENDA – MONITOR 

 

Objetivos: 

A JORNADA DE IMPOSTO DE RENDA MONITOR tem como objetivos:  

- Fornecer aos Discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, 

oportunidade e condições em ampliar seus conhecimentos teóricos, obtidos nas 

diversas disciplinas ministradas no andamento do curso; 

- Exercitar os Discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, na 

correta formatação e preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa 

Física, a serem elaboradas para os residentes na cidade de São Paulo – SP; 

- Despertar os Discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, 

para os aspectos práticos e técnicos de sua formação; 

- Servir de canal de comunicação e transmissão de informações e prestação de 

serviços contábeis aos residentes na cidade de São Paulo - SP; 

- Aprimorar a qualidade da integração teoria/pratica dos Discentes do curso de 

Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR. 

 

Finalidades: 

A JORNADA DE IMPOSTO DE RENDA MONITOR permitirá aos Discentes do curso 

de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, o exercício de atividade pratica e inerente 

à profissão contábil, ou seja, o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 

Pessoa Física, assim, prestando serviço à comunidade sem qualquer ônus, para uma 

parcela de residentes do município de São Paulo - SP.  

 

Operacionalização: 

 

A JORNADA DE IMPOSTO DE RENDA MONITOR sempre será realizada: 

- Nas terceira e quarta semana do mês de ABRIL. 

Sendo o seu funcionamento operacionalizado através das instalações do Escritório 

Modelo de Ciências Contábeis MONITOR, no Campus situado a Av. Rangel Pestana, 
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N° 1.105 – São Paulo - SP, com a supervisão do Coordenador e de professores do 

Curso de Ciências Contábeis IMESP MONITOR. 

Os Discentes interessados em participar serão selecionados pelo Coordenador do 

curso, não tendo limite de quantidade de alunos interessados a participar da Jornada.  

 

Execução: 

ABRIL 

Os Discentes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR serão 

acompanhados por Docentes do curso, no atendimento ao público e no preenchimento 

das Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. 

Para o atendimento ser realizado deverão ser atendidas pelas pessoas físicas as 

seguintes exigências: 

 Comprovação de residência em São Paulo – SP; 

 Comprovação de serem alunos da instituição; 

 Comprovação de serem parentes dos alunos da instituição; 

 Cópia da Declaração do exercício imediatamente anterior; 

 Título de Eleitor; 

 Carteira de Identidade; 

 Cartão do CPF; 

 Comprovantes de Rendimentos do exercício objeto da Declaração; 

 Comprovantes dos Pagamentos efetuados no exercício objeto da Declaração; 

 Relação dos Bens; 

 Relação dos Ônus; 

 Arquivo da Declaração do exercício anterior; 

 

Recursos Instrucionais para Realização da Jornada de Imposto de Renda 

MONITOR: 

Os recursos instrucionais necessários serão: 

 Horas atividades de Docentes do curso de Ciências Contábeis – IMESP 

MONITOR; 
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 Discentes do curso de Ciências Contábeis que aproveitarão as horas como 

Atividades Complementares. 

 

 

Horário: 

O horário de realização da JORNADA DE IMPOSTO DE RENDA MONITOR será na 

segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira das 13:00 horas às 

18:00 horas e, no sábado das 13:00 horas às 18:00 horas. 

 

Disposições Gerais: 

A JORNADA DE IMPOSTO DE RENDA MONITOR tem a intenção de promover a 

integração do ensino teórico, com o treinamento e desenvolvimento de atividades 

práticas no campo das Ciências Contábeis, para os Discentes do curso de Ciências 

Contábeis – IMESP MONITOR, inclusive em forma de integração e prestação de 

serviços à comunidade do município de São Paulo SP. 
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ANEXO VI 

 

Empresa Júnior do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR 

 

 

ESTATUTO  DA  EMPRESA  JÚNIOR 

 

CAPÍTULO  I  -  Denominação, Sede, Finalidade e Duração 

 

Artigo  1º  -  A  Empresa  Júnior do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR,  é  uma  associação  civil  sem  fins  lucrativos  e  com  prazo  de  duração  

indeterminado,  com  sede  na          e  foro  nesta  cidade  de  São Paulo,  estado  de  

São  Paulo,  e  reger-se-á  pelo  presente  estatuto  e  pelas  disposições  legais  

aplicáveis. 

 

Parágrafo único: Doravante a Empresa Júnior do curso de Ciências Contábeis 

da IMESP-MONITOR será denominada MONITOR Ciências Contábeis Júnior.  

 

Artigo 2º - O Estatuto da MONITOR Ciências Contábeis Júnior, tem a 

finalidade de reger o seu funcionamento e ordenar a sua Estrutura Organizacional   

 

Artigo 3º - A MONITOR Ciências Contábeis Júnior  tem  por  finalidade: 

I. aprimorar a formação acadêmica, cultural e social dos alunos 

regularmente matriculados nas diversas áreas que seus cursos de graduação 

permitam; 

II. promover atividades de caráter instrutivo, social, cultural, de acordo com 

os preceitos do Estatuto e do Regimento da MONITOR Ciências Contábeis Júnior; 

III. intensificar o intercâmbio Sociedade-Instituição, Empresa-Instituição e 

Instituição de Ensino-Comunidade Acadêmica; 

IV. proporcionar à sociedade uma contribuição efetiva, priorizando atividades 

às pessoas possuidoras de poucos recursos financeiros que tenham dificuldades no 

acesso aos serviços especializados daqueles a serem desenvolvidos pela MONITOR 

Ciências Contábeis Júnior; 
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V. Valorizar alunos e professores da IMESP-MONITOR no mercado de 

trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a Instituição de Ensino que os abriga; 

VI. Facilitar a inserção de seus membros no mercado de trabalho; 

VII. Promover a integração profissional e, por conseguinte, social de seus 

membros, segundo princípios de Ética, Cidadania e Justiça; 

VIII. Incentivar a capacidade empreendedora de seus membros, 

proporcionando uma visão profissional no âmbito acadêmico; 

IX. Realizar estudos e assessorar a implantação de soluções sobre assuntos 

específicos inseridos em sua área de atuação, inclusive jurídicos; 

X. Desenvolver, implantar e implementar projetos de Consultoria, Palestras, 

Seminários, Cursos e quaisquer outras atividades, em conformidade com o Inciso I do 

“caput” deste Artigo, sempre supervisionado por um Docente da IMESP-MONITOR por 

ela indicado. 

 

Parágrafo único: Tais finalidades serão alcançadas através da articulação de 

Projetos e Convênios com entidades legalmente constituídas na Sociedade. 

 

Artigo 4º - A MONITOR Ciências Contábeis Júnior é apolítica, não tomando 

parte em manifestações de caráter partidário, religioso ou discriminatório, nem cede 

qualquer de suas instalações ou recursos para tais fins, ou outros proibidos por lei. 

 

Parágrafo único: A MONITOR Ciências Contábeis Júnior pode participar de 

entidades representativas de Classes Profissionais. 

 

CAPÍTULO  II – Quadro Social, Direitos e Deveres 

 

Artigo 5º - Os membros da MONITOR Ciências Contábeis Júnior são 

admitidos através da avaliação do Conselho Administrativo, podendo enquadrar-se nas 

seguintes Categorias: 

I. MEMBRO HONORÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que tenha 

prestado ou venha a prestar serviços relevantes para o desenvolvimento dos objetivos 

da MONITOR Ciências Contábeis Júnior, sendo dispensada do pagamento de 

contribuição social; 
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II. MEMBRO ASPIRANTE: estudantes dos Cursos de Graduação em 

Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR que manifeste interesse em participar da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior, através de preenchimento da Ficha de 

Inscrição; 

III. MEMBRO EFETIVO: estudantes dos Cursos de Graduação em Ciências 

Contábeis da IMESP-MONITOR que tenham sua ficha de inscrição aprovada pelo 

Conselho Administrativo; 

IV. MEMBRO ASSOCIADO: estudantes dos Cursos de Graduação em 

Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, e como membro efetivo trabalhem na 

administração da MONITOR Ciências Contábeis Júnior. 

 

Parágrafo único: Os membros da MONITOR Ciências Contábeis Júnior não 

respondem, mesmo que subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

 

Artigo 6º - São direitos dos Membros Efetivos: 

I. Comparecer e votar nas Assembleias Gerais; 

II. Solicitar a qualquer tempo, informações relativas às atividades da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior; 

III. Utilizar todos os serviços colocados a sua disposição pela MONITOR 

Ciências Contábeis Júnior; 

IV. Requerer a convocação de Assembleia Geral, na forma prevista neste 

Estatuto; 

V. Requerer revisão ou até possível anulação de decisão que lhe tenha sido 

aplicada pelos Órgãos competentes; 

VI. Afastar-se temporariamente das atividades da MONITOR Ciências 

Contábeis Júnior, mediante pedido de licença à Diretoria Executiva, por prazo 

determinado, nas situações previstas no Regimento Interno; 

VII. Para efeito de quórum, os MEMBROS EFETIVOS, sob inquérito, os 

licenciados ou aqueles cumprindo penalidades, não são considerados. 

 

Artigo 7º - Perde a condição de membro da MONITOR Ciências Contábeis 

Júnior: 

I. Pela renúncia; 
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II. Pela conclusão, abandono ou desligamento dos Cursos de Graduação em 

Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, em se tratando de Membro Efetivo; 

III. Pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas 

atividades, no caso de pessoas jurídicas; 

IV. Os membros que infringirem as disposições legais do Estatuto, do 

Regimento Interno ou das Resoluções da Diretoria Executiva e atentarem contra a 

Ética, tornam-se passíveis das seguintes penalidades: 

a. Admoestação verbal; 

b. Admoestação por escrito; 

c. Suspensão de 3 (três) a 12 (doze) dias; 

d. Destituição de função em Órgãos da MONITOR Ciências Contábeis 

Júnior; 

e. Expulsão. 

V. As penalidades são aplicadas por maioria simples de votos pelos 

membros da Diretoria Executiva. 

 

Artigo 8º - Qualquer penalidade imposta deve ser justificada, cabendo recurso 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação ao punido, com efeito 

suspensivo, ao Conselho de Administração. 

 

Artigo 9º - As penalidades previstas nas alíneas “c”, “d”, e “e” do inciso IV do 

Artigo 6º deste Estatuto, são aplicadas após Inquérito Regular, em que se comprove a 

culpabilidade do membro. 

§ 1º. A Comissão de inquérito é composta por um membro da Diretoria 

Executiva, um membro do Conselho Administrativo e três MEMBROS EFETIVOS. 

§ 2º. O infrator é notificado em 5 (cinco) dias após a abertura do inquérito, 

ficando a partir de então privado de seus direitos junto à MONITOR Ciências 

Contábeis Júnior e afastado de suas funções, subsistindo, porém, suas obrigações. 

§ 3º. O inquérito deve ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de 

prescrição, salvo motivo de força maior, devidamente justificado. 

§ 4º. As audiências de Comissão são reduzidas a termo, assegurando ao 

membro sob Inquérito o direito de defesa, inclusive o de apresentar defesa prévia, 

razões finais e recurso ao Conselho Administrativo. 
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§ 5º. A Comissão deve apresentar seu Relatório com suas conclusões, propondo 

ou não a aplicação da penalidade específica, com sua Graduação e dosagem, cabendo 

ao Conselho Administrativo decidir a respeito. 

§ 6º. A Notificação estabelecida neste Artigo far-se-á pela via postal, através de 

recibo de volta (AR) e caso o destinatário não seja localizado, a notificação deverá ser 

feita por Edital, afixada na Sede da MONITOR Ciências Contábeis Júnior, durante o 

prazo de 10 (dez) dias, findo o qual considerar-se-á perfeita a notificação. 

§ 7º. De quaisquer das decisões proferidas em Grau de recurso cabe Recurso 

Extraordinário, sem efeito suspensivo à Assembleia Geral. 

 

Artigo 10º - O inquérito somente é aberto a pedido da Diretoria Executiva, 

sempre por votação de maioria simples de votos de seus membros. 

 

CAPÍTULO III  -  Do  Patrimônio 

 

Artigo 11º - O patrimônio da MONITOR Ciências Contábeis Júnior é formado: 

I. pelas contribuições regulares dos membros efetivos, a serem fixadas pela  

Diretoria Executiva e homologadas pelo Conselho Administrativo; 

II. pelo produto de contribuições recebidas por serviços prestados a  

terceiros; 

III. pelas contribuições voluntárias e doações recebidas; 

IV. por subvenções e legados oferecidos pela IMESP-MONITOR, Empresas e 

ou Estatutos Públicos ou Privatizados nacionais ou estrangeiros. 

 

Artigo  12º - Em caso de extinção da  MONITOR Ciências Contábeis Júnior o 

seu patrimônio será  revertido em benefício da Faculdade IMESP Monitor. 

 

 

  CAPÍTULO IV  -  Assembleia Geral  

 

Artigo  13º - A Assembleia Geral é o órgão de deliberação soberano da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior que pode realizar-se em caráter Ordinário ou 

Extraordinário. 
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Artigo 14º - Somente os Membros Efetivos terão direito a voto nas Assembleias 

Gerais, correspondendo 1 (um) voto a cada membro efetivo, sendo vedada a  

representação por Procuração. 

 

Artigo  15º  -  As  Assembleias  Gerais  são  convocadas pelo Presidente 

através de edital afixado em locais apropriados na MONITOR Ciências Contábeis 

Júnior, inclusive nos quadros de aviso das salas de aula ou através de outros meios 

de comunicação junto aos seus membros, com 15 (quinze) dias de antecedência da 

data de sua realização. 

 

Parágrafo  Único: As Assembleias Gerais podem, ainda, ser convocadas pela  

Diretoria  Executiva,  a  requerimento  de  no mínimo 2/3 (dois terços) dos  Membros  

Efetivos  da  MONITOR Ciências Contábeis Júnior. 

 

Artigo  16º  -  A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á 2 (duas) vezes ao ano, 

sendo uma 3 (três) meses após o início do ano civil e outra no prazo de 3 (três) meses 

antes do término do mesmo. 

 

Artigo  17º  -  A  Assembleia  Geral  Ordinária  destina-se  a  analisar  os  

pareceres  do  Conselho  de  Administração  a  respeito  das  Demonstrações  

Financeiras,  do  Relatório  de  Atividades  elaborado  pela  Diretoria  Executiva  e 

eleger os  membros  do  Conselho  de  Administração  e  da  Diretoria  Executiva. 

 

Artigo  18º  -  As decisões de assuntos não incluídos na Ordem  do  Dia só têm 

validade quando presentes todos os Membros Efetivos e a aprovação for por votação 

unânime. 

 

Artigo  19º  -  A instauração da Assembleia Geral Ordinária requer um quórum 

de no mínimo de 2/3 (dois terços) dos Membros Efetivos e suas decisões serão sempre 

tomadas por maioria de 2/3 (dois terços) de votos dos presentes. 

§ 1º - Se à hora marcada para a Assembleia Geral  não  houver  quórum  de  

maioria  absoluta  dos  membros  efetivos,  será dado  um  prazo  de  30  (trinta)  

minutos  para  que  seja  atingido  este  quórum. 
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§ 2º - Caso não  seja  atingido  o  quórum  de  realização  da  Assembleia  Geral  

após  decorridos  30  (trinta)  minutos  da  primeira  convocação,  a  Assembleia  Geral  

se  realizará  se  estiverem  presentes  pelo  menos  1/3  (um terço) dos  membros  

efetivos. 

§ 3º - Se na  segunda  convocação  não  houver  quórum mínimo estabelecido,  

a  Assembleia  Geral  não  se  realizará  e  a  decisão  sobre  os  assuntos  em  pauta  

será  tomada  pela  Diretoria Executiva  e  homologada  pelo  Conselho  de  

Administração. 

 

Artigo  20º - Considerarão aprovados os assuntos tratados nas Assembleias 

Gerais quando ocorrer a sua aprovação por votação favorável de 2/3 (dois terços) dos 

Membros Efetivos presentes. 

 

Artigo  21º - A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior, a qual será secretariada por outro membro da 

Diretoria Executiva indicado pelo Conselho de Administração. 

 

 

CAPÍTULO V  -  Das eleições 

 

Artigo  22º  -  Os  membros  da  Diretoria  Executiva  são  eleitos  por  Membros  

Efetivos  da  MONITOR Ciências Contábeis Júnior, em  eleições  realizadas  em  

Assembleia  Geral  convocada  para  este  fim. 

 

Artigo  23º -  O  Edital  de  Convocação  da  Assembleia  Geral  de  Eleições  

deve  ser publicado em locais apropriados, na IMESP-MONITOR, inclusive nos 

quadros de aviso das salas de aula e divulgados por outros meios de comunicação 

junto aos seus membros, com no mínimo 15 (quinze) dias  de antecedência da data da 

eleição. 

 

Artigo  24º  -  Todo  Membro  Efetivo  pode  candidatar-se  a  um  cargo  na  

Diretoria  Executiva,  sendo  a  eleição  realizada  por  sistema  direto  e  secreto. 

Deverá ser mantida um número de cotas iguais para os cursos participantes e somente 

se não houver candidato a vaga pode ser destinada a outro curso. 
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§ 1º  -  As eleições são realizadas por votação secreta. 

§ 2º - A  reeleição  para  um  mesmo  cargo  da  Diretoria  Executiva  ou  

Conselho  Administrativo  é  permitida  uma  única  vez. 

 

  CAPÍTULO VI  -  Conselho  de  Administração 

 

Artigo  25º - O  Conselho de Administração  é o órgão  de  deliberação  da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior, será composto  pelos próprios Diretores da 

MONITOR Ciências Contábeis Junior. 

 

Artigo  26º - As reuniões do Conselho de Administração somente podem ser 

realizadas com a presença  de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros. 

 

Parágrafo  Único: As decisões são tomadas por maioria simples de votos dos 

membros presentes, observadas as exceções estabelecidas no presente Estatuto. 

 

Artigo  27º  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,  pelo  menos,  4  

(quatro) vezes  durante  o  ano  civil,  mediante  convocação  do  Diretor  Presidente,  

com  antecedência  mínima  de  15 (quinze) dias. 

 

Parágrafo  Único: As  reuniões  do  Conselho de Administração  podem  ser  

ainda  convocadas,  pelo  seu  Presidente,  a  requerimento  de,  no  mínimo,  2/3 (dois 

terços) de  seus  membros  ou  a  requerimento  da  Diretoria  Executiva. 

 

Artigo  28º  -  Compete  ao  Conselho  de  Administração: 

I. regulamentar  as  deliberações  da  Assembleia  Geral; 

II. examinar  e  emitir  Pareceres  sobre  as  Demonstrações  Financeiras,  

Relatórios  de  Atividades  e  Orçamentos  apresentados  pela  Diretoria  Executiva,  a  

cada  reunião  ordinária  do  Conselho de Administração; 

III. estabelecer  Diretrizes  fundamentais  da  MONITOR Ciências Contábeis 

Júnior; 

IV. manifestar-se  sobre  propostas  e  matérias  que  lhe  sejam  submetidas  

à apreciação pela  Diretoria  Executiva; 
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V. aprovar  a  admissão  bem como a perda da condição de membro da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior, em  caso  de  violação  das  disposições  do  

presente  Estatuto; 

VI. aceitar  subvenções  e  legados; 

VII. aprovar  as  contribuições  regulares  fixadas  pela  Diretoria  Executiva; 

VIII. em  caso  de  ocorrer  vacância  na  Diretoria  Executiva  ou  no  Conselho   

de Administração,  indicar  o  substituto; 

IX. deliberar  sobre  casos  omissos  neste  Estatuto,  por  solicitação  

encaminhada  pela  Diretoria  Executiva; 

X. deliberar sobre direcionamento de recursos advindos das atividades da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior, em seu próprio benefício. 

 

 

  CAPÍTULO VII  -  Diretoria  Executiva 

 

Artigo 29º - A Diretoria Executiva é investida dos poderes de Administração da 

MONITOR Ciências Contábeis Júnior, de forma a assegurar a consecução de seus 

objetivos, observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações da 

Assembleia Geral. 

 

Artigo 30º - A Diretoria Executiva é composta por 6 (seis) membros, eleitos 

dentre os Membros Efetivos da MONITOR Ciências Contábeis Júnior, para mandato 

de 1 (um) ano, sendo: 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Controller, 1 (um) 

Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Projetos, 1 (um) Diretor de Marketing e Relações 

Públicas e 1(um) Diretor Jurídico. 

 

Parágrafo Único: As funções bem como as competências de cada Diretor são 

definidas pelo Regimento Interno da MONITOR Ciências Contábeis Júnior. 

 

Artigo  31º - Compete  à  Diretoria  Executiva: 

I. executar  as  deliberações  da  Assembleia  Geral; 

II. fixar  as  contribuições  regulares  dos  Membros  Efetivos,  bem  como  

sua  periodicidade  e  encaminhamento  ao  Conselho  de  Administração  para  

homologação; 
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III. elaborar  as  Demonstrações  Financeiras,  Relatórios  de  Atividades  e  

Orçamento,  apresentando-os  ao  Conselho  de  Administração  para exame  e 

emissão  de  Parecer; 

IV. receber  os  pedidos  de  Prestação  de  Serviços  a  Terceiros,  sempre  

levando  em  conta  a  capacidade  da  MONITOR Ciências Contábeis Júnior para 

assumi-los,  sempre visando a seus interesses  e  objetivos  fundamentais; 

V. elaborar  e  aprovar  as propostas  de  Prestação  de  Serviços  e seus 

respectivos  Contratos; 

VI. requerer  e  providenciar  todas  as  formalidades  necessárias  à  

obtenção  de  imunidade  e  isenções  fiscais;  e 

VII. indicar  os  substitutos  de  Diretores  no  caso  de  impedimentos  

temporários  dos  mesmos,  sendo  que, no  caso  do  Diretor  Presidente,  seu  

substituto  temporário  será necessariamente  um  outro  Diretor  Executivo. 

 

Artigo 32º - Em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais, assinatura de 

Contratos, emissão de cheques, ordens de pagamento, a MONITOR Ciências 

Contábeis Júnior será representada pelos membros do Conselho de Administração. 

 

CAPÍTULO VIII  -  Disposições  Gerais 

 

Artigo  33º - O  exercício  social  coincidirá   com  o  Ano  Civil. 

 

Artigo  34º - Os  resultados financeiros da  MONITOR Ciências Contábeis 

Júnior, ao final de cada exercício social, se positivos podem ser reinvestidos nas 

atividades por ela conduzidas ou podem, ainda, serem revertidos em benefícios de 

outras atividades sociais vinculadas à IMESP-MONITOR. 

 

Artigo 35º - É  vedada  a  remuneração  aos  integrantes  do  Conselho  de 

Administração  e  da  Diretoria  Executiva  pelo  exercício  da função,  bem  como  a  

distribuição  de  bonificações  ou  vantagens  a  dirigentes,  membros  associados  ou  

efetivos  da  MONITOR Ciências Contábeis  Júnior. 
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Parágrafo Único: Os participantes de Projetos receberão da MONITOR 

Ciências Contábeis Júnior, reembolso de despesas referente  aos  custos  incorridos  

nos  mesmos. 

 

Artigo  36º - A MONITOR Ciências Contábeis Júnior  pode ser  extinta  a  

qualquer  tempo,  por  deliberação  de  no  mínimo  2/3  dos  Membros  Efetivos,  em  

Assembleia  Geral,  convocada  para  esse  fim  específico. 

 

Artigo  37º - O  presente  Estatuto  somente  poderá  ser  modificado  através de  

Assembleia  Geral,  a  qualquer  tempo,  pelo voto da maioria absoluta dos Membros 

Efetivos da MONITOR Ciências Contábeis Júnior. 

 

CAPÍTULO IX  -  Disposições  Transitórias 

 

Artigo 38º - Os membros do primeiro Conselho de Administração e da Diretoria 

Executiva são indicados pelo Coordenador do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR, após avaliação do Currículo Escolar e Profissional dos interessados. 

 

Artigo 39º - A admissão dos primeiros membros seguirá os procedimentos 

estabelecidos no Artigo 4º deste Estatuto. 

 

Artigo 40º - Compete ao primeiro Conselho de Administração e à Diretoria 

Executiva a estruturação da MONITOR Ciências Contábeis Júnior, elaboração e 

aprovação do Regimento Interno, em Assembleia Geral e, definição dos primeiros 

Projetos, bem como preparar e orientar o Corpo Discente para a primeira Eleição a 

qual deverá ocorrer no segundo semestre de operação do curso de Ciências Contábeis 

da IMESP-MONITOR. 

 

Artigo 41º - Este Estatuto entrará em vigor na data da sua Publicação, em jornal 

local e em mural e/ou outro meio de divulgação de suas atividades aos membros da 

IMESP-MONITOR, após aprovação de seu Conselho Pedagógico. 
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ANEXO VII 

 

CIBERTECA OU BIBLIOTECA VIRTUAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 

IMESP - MONITOR 

 

 

As modificações tecnológicas e as recentes concepções de gerenciamento de 

recursos de informação têm causado uma quebra no paradigma dos modelos 

tradicionais de bibliotecas. 

A história da biblioteca identifica-se em três períodos principais: 

- a biblioteca tradicional (de Aristóteles até o início da automação de bibliotecas); 

- a biblioteca moderna ou automatizada (em que os computadores foram usados 

para serviços básicos, como catalogação e organização do "estoque"/acervo); e 

- a biblioteca eletrônica (a biblioteca do futuro, pensada como uma nova 

estratégia para o resgate de informações, onde o texto completo de documentos está 

disponível on-line). 

Tal biblioteca pode ser acessada remotamente de uma localidade, por meio de 

uma rede de computadores, favorecendo a acessibilidade universal. 

Nesta concepção, os "livros virtuais" não sofrerão mais os problemas de suas 

contrapartes físicas, podendo ser duplicados quantas vezes se desejar. 

A própria biblioteca será "infinita", pois não haverá limites para o número de 

livros que possa conter desde que possua estruturada tecnológica adequada. 

O conceito de Biblioteca Virtual se apresenta como alternativa para ampliar as 

condições de busca, disponibilidade e recuperação de informações de maneira 

globalizada, qualitativa, pertinente e racional, aliando o acesso local ao acesso remoto, 

com base nas redes de telecomunicação disponíveis. 

O curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR, através do seu NDE, 

elaborou e formatou essa ferramenta virtual, para utilização dos seus Corpos Docente 

e Discente, além da comunidade. 

Constitui-se de acervo complementar à Biblioteca da instituição, pois suas obras, 

independente de existirem em exemplares impressos, estão disponíveis na Web, para 

serem consultadas e baixadas como arquivos que constituirão acervo técnico, científico 

e cultural. 



158 

 

A base de obtenção das obras são os sites de empresas Públicas e Privadas, 

Instituições de Ensino, Órgãos das Administrações Públicas: municipais, estaduais e 

federais. 

O acervo será constituído de: 

- Livros; 

- Teses e Dissertações do Corpo Docente da instituição e, de pesquisadores 

externos; 

- Artigos publicados em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais 

relacionados às Ciências Contábeis. 

 

O acervo inicial é composto por: 

- 100 (cem) livros; 

- 20 (vinte) Teses e Dissertações. 
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ANEXO VIII 

 

 

 

REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA IMESP- MONITOR 

 

 

MISSÃO 

 

A Missão da Revista Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR é ser um veículo de divulgação de trabalhos técnico-científicos das diversas 

áreas do conhecimento abrangidas pelo curso de Ciências Contábeis, sendo veículo 

eletrônico de divulgação da produção acadêmica, através de seus Editoriais. 

 

Os Editoriais de cada número da Revista Eletrônica do curso de Ciências 

Contábeis da IMESP-MONITOR deverá ser composto por um número mínimo de 05 

(cinco) artigos. 

 

OBJETIVOS 

 

A Revista Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR tem 

como objetivos: 

 

 Disponibilizar e manter um repositório de artigos técnico-científicos 

de qualidade; 

 Permitir que o corpo Docente e Discente do curso divulgue e 

conheça suas pesquisas; 

 Dar suporte e criar condições para que os alunos do curso 

desenvolvam a capacidade de relatar suas pesquisas para a comunidade 

científica; 

 Incentivar o uso e aprendizado de metodologias científicas nas 

pesquisas; 

 Incentivar núcleos de pesquisas contábeis nas diversas áreas de 

conhecimento. 
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PÚBLICO-ALVO 

 

Os públicos-alvo da Revista Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da 

IMESP-MONITOR serão os Docentes e Discentes do curso, envolvidos ou que tenham 

interesse em pesquisa e desenvolvimento nos diversos ramos das ciências contábeis, 

além da comunidade externa que terá acesso através do site da instituição. 

 

FINALIDADE 

 

A disseminação de artigos, a troca de informações e o debate de ideias, criando 

oportunidades para o desenvolvimento dos Docentes e Discentes do curso de Ciências 

Contábeis. 

 

Publicará textos acadêmicos em Língua Portuguesa, Espanhola ou Inglesa nas 

diversas áreas do conhecimento, como: 

➢ Artigos Inéditos; 

➢ Artigos de Docentes e Discentes do curso publicados e apresentados em 

periódicos e eventos locais, regionais, nacionais e internacionais, explicitando a 

produção acadêmica da instituição; 

➢ Resumos de Dissertações; 

➢ Resumos de Teses; 

➢ Relatos de experiências em outras instituições; 

➢ Traduções de Livros; 

➢ Entrevistas; 

➢ Resenhas de livros de autoria de Docentes Pesquisadores e Discentes do 

curso de Ciências Contábeis; 

➢ Em casos especiais publicará artigo ou pesquisa de outras instituições 

que sejam do interesse geral da comunidade acadêmica. 

 

PERIODICIDADE 

 

A periodicidade da Revista Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da 

IMESP-MONITOR será semestral, porém, com uma seção que deverá incluir, 

independente da periodicidade da revista, artigos e informações diversas de interesse 

da comunidade. 

 

Todas as edições da revista serão mantidas e disponibilizadas no site da 

instituição, para consulta e download. 

 

 

 



161 

 

ACESSO À REVISTA 

 

O acesso à Revista Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR deverá ser franqueado a toda a comunidade da instituição e ao público em 

geral, sem restrições. 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

 

A Revista Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR 

dispõe de sistema de Assinatura Eletrônica Gratuita, em que as pessoas se cadastrem 

através do site da instituição, recebendo a partir daí, periodicamente, informações e 

chamadas sobre os números editados da Revista Eletrônica através de e-mail. 

 

O cadastro dos assinantes poderá ser utilizado como base para futuras malas 

diretas institucionais. 

 

 

 

LISTA ELETRÔNICA 

 

Será criado outro tipo de comunicação entre a instituição e os leitores da Revista 

Eletrônica, em que os leitores colocariam seus questionamentos e seriam atendidos 

pelos autores dos artigos, através dos direcionamentos permitidos pelo sistema. 

 

 

COMPOSIÇÃO 

A Revista Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR será 

composta pelos seguintes órgãos: 

 

 

CORPO DIRETOR: cujas funções serão de zelar pela viabilidade e credibilidade 

da revista. 

Ficará a cargo do Corpo Diretor a autorização da publicação de números 

especiais fora da periodicidade normal da Revista Eletrônica. 

E será constituído pelo Corpo Docente do curso de Ciências Contábeis. 

 

 

CONSELHO EDITORIAL: cujas funções estarão restritas à seleção do material 

acadêmico e científico a ser disponibilizado e, estarão compostos para cada Editorial. 

Responsabilizando-se pela qualidade da forma e conteúdo dos textos, dentro dos 

parâmetros estabelecidos para que se aprove a publicação dos mesmos. 



162 

 

Serão constituídos por uma Coordenação Técnica e Coordenação Editorial, 

responsáveis respectivamente pela análise e aprovação dos trabalhos e pela 

editoração da edição. 

Deverá ser constituído pelos Docentes e Pesquisadores da instituição. 

 

O Corpo Diretor e os Conselhos Editoriais reunir-se-ão uma vez a cada 

semestre letivo, para que sejam formados ou confirmados os componentes dos 

Conselhos Editoriais de cada um dos Editoriais. 

 

NORMAS EDITORIAIS 

 

Caberá ao Conselho Editorial o cumprimento das normas relatadas a seguir: 

 

➢ Os artigos enviados para análise e publicação na Revista 

Eletrônica do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR não poderão 

estar sendo analisados em outra Revista Científica. Caso o fato esteja ocorrendo 

deverá ser informado pelo(s) autor(es) ao Conselho Editorial; 

 

➢ O artigo publicado, observando-se a Lei de Direito Autoral nº 9.610, 

de 19 de fevereiro de 1998, bem como a revisão em Língua Portuguesa, 

Espanhola ou Inglesa, e o estilo, são de responsabilidade exclusiva do(s) 

autor(es), limitando-se a revista à avaliação técnico-científica e ser um meio de 

publicação; 

 

➢ No ato da submissão o autor deverá fornecer as seguintes 

informações no corpo do e-mail: 

 

➢ Título do artigo; 

➢ Nome do(s) autor(es) responsável(veis), telefone e e-mail; 

➢ Endereço completo, instituição e departamento a que pertence(m); 

➢ Área de pesquisa à qual o artigo se enquadra. Objetiva-se com isto 

o encaminhamento rápido do artigo para um consultor da área citada. 

 

➢ O artigo deve ser enviado em anexo à mensagem; 

 

➢ A Revista se reserva o direito autoral. Permite citações de seus 

conteúdos em outros veículos de informação-técnico-científica, desde que seja 

citada a fonte; 
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➢ A periodicidade da revista será semestral e a avaliação dos artigos 

será contínua. Portanto os artigos poderão ser submetidos a qualquer tempo, 

devendo-se apenas observar as datas limites do fechamento de edição em caso 

de pleitear-se a publicação do artigo em um número específico; 

 

➢ Os artigos deverão ser publicados em abril e setembro de cada 

ano e devem ser encaminhados à Coordenação Técnica até 15 de março e 15 

de agosto, respectivamente; 

 

➢ Os trabalhos enviados serão examinados por três componentes do 

Conselho Editorial. Aqueles aceitos serão agrupados na seção em que melhor 

de enquadrarem, no número que estiver sendo preparado ou em outro seguinte; 

 

➢ As colaborações que não forem aceitas pelo Conselho Editorial não 

serão devolvidas aos autores, passando a compor o banco de artigos da 

Revista. 

 

➢ Aos autores dos artigos publicados pela Revista Eletrônica do 

curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR será fornecido um Certificado 

pela publicação dos trabalhos. 

 

FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

O artigo deverá ser enviado em formato Rich Text Format (.rtf), tamanho de 

página A4 (210mmx297mm) e com as seguintes configurações: 

 

Fonte:  Arial. 

Tamanho da Fonte: 10. 

Título: 12 Negrito. 

Nome do Autor: 12. 

Subtítulos e textos 10. 

 

Margens: 

Superior – 2 cm. 

Inferior - 3 cm. 

Esquerda – 3 cm. 

Direita – 2 cm. 
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Espaçamento: 

Entre linhas: 1,5 linhas. 

Da margem superior ao título: dois espaços simples. 

Do título para o nome do autor: espaço simples. 

Do nome do autor para o corpo do texto: dois espaços simples. 

Do corpo do texto para o subtítulo: dois espaços simples. 

Do subtítulo para o corpo do texto: espaço simples. 

 

 

O artigo não deverá exceder 20 páginas, incluindo tabelas, gráficos figuras e 

referências bibliográficas. 

 

O artigo deverá ter a seguinte estrutura: INTRODUÇÃO; DESENVOLVIMENTO, 

CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS. 

 

As ilustrações, quadros e tabelas, numeradas em algarismos arábicos, com suas 

respectivas legendas devem vir inseridos no corpo do texto. 

 

Devem ser evitadas as notas de rodapé. 

 

As citações e referências devem ser apresentadas de acordo com as normas da 

ABNT. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Os prazos de encerramento de edições, para o recebimento dos trabalhos, 

deverão ser disponibilizados no site da instituição. 

 

As opiniões expressas nos artigos serão de responsabilidade exclusiva de seus 

autores, pois se entende basearem-se em fontes confiáveis, a revista não assumindo 

responsabilidade por eventuais erros ou omissões. 
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REVISTA ELETRÔNICA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS da IMESP – 

MONITOR 

 
  

11ºº  SSEEMMEESSTTRREE  DDEE  __________  

  

  

CCOONNSSEELLHHOO  EEDDIITTOORRIIAALL  DDOO  CCUURRSSOO::  

____________________________________________________________________________  

 

COMPONENTE 01:_____________________________________ 

COMPONENTE 02: _____________________________________ 

COMPONENTE 03______________________________________ 

COMPONENTE 04: _____________________________________ 

COMPONENTE 05: _____________________________________ 

 

 

São Paulo, _______/ ______/ _________ 

 

 

 

__________________________________________________ 
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REVISTA ELETRÔNICA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS da IMESP-

MONITOR 

EEDDIITTOORRIIAALL  DDOO  CCUURRSSOO::  

________________________________________________________________________________________________________  

  

TTííttuulloo  ddoo  AArrttiiggoo::  

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Autor 01:___________________________________________________ 

Autor 02: ____________________________________________ 

Autor 03_____________________________________________ 

Autor 04: ____________________________________________ 

 

São Paulo, _______/ ______/ _________ 

 

Autorização: Autor (      ) ___________________________________ 

 

__________________________________________________ 

Conselho Editorial 

 

__________________________________________________ 

Coordenador do Curso 

 

  

PUBLIQUE-SE NA REVISTA ELETRÔNICA DE NÚMERO _________ 
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Anexo IX 

 

MANUAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR 

 

A atividade complementar é um componente curricular obrigatório do projeto 

pedagógico do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR e, os alunos 

matriculados no curso de Ciências Contábeis devem cumprir 200 horas de atividades 

complementares. 

 

1- FINALIDADE 

 

Este manual tem por finalidade orientar o acadêmico do Curso de Ciências 

Contábeis da IMESP-MONITOR, para os procedimentos necessários para a realização 

das atividades complementares. 

 

1.1.Normas 

Art. 1º. As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

Art. 2º. As Atividades Complementares são práticas acadêmicas obrigatórias que 

enriquecem a formação do aluno do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR, sendo o seu cumprimento indispensável para a obtenção do grau 

correspondente, atendendo às Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo Ministério da 

Educação e Cultura. O aluno é responsável pela efetiva realização das Atividades 

Complementares conforme dispostas no presente Regulamento. 

Art. 3º. As Atividades Complementares possibilitam o aproveitamento acadêmico de 

conhecimentos adquiridos pelo aluno em atividades curriculares e extracurriculares, de 

interesse para sua formação profissional e pessoal. Fatores importantes de 

enriquecimento do perfil do egresso. 
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Art. 4º. As Atividades Complementares são integradas por diversos tipos de 

atividades e estudos, organizados interna e externamente. 

Parágrafo único. Disciplinas curriculares, estágios obrigatórios e trabalhos de curso 

– enquanto elementos componentes da matriz curricular do curso, de cumprimento 

obrigatório para os alunos - não podem ser considerados como Atividades 

Complementares. 

Art. 5º. As atividades passíveis de serem validadas como Atividades 

Complementares estão agrupadas nas seguintes categorias: 

I – Ensino. 

II – Pesquisa e Extensão. 

III – Estágio. 

IV – Gestão. 

V – Evento. 

VI – Programa de Intercâmbio. 

VII – Voluntariado. 

VIII – Publicação. 

IX – Artística e Cultural. 

X – Esportiva. 

XII – Outras. 

Art. 6°. As Atividades Complementares deverão ser desenvolvidas pelos alunos ao 

longo do curso observando as alocações das horas de Atividades Complementares no 

respectivo currículo. 

Art. 7°. Os alunos ingressantes do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR deverão cumprir uma carga equivalente de 200 horas de atividades 

complementares à grade curricular do curso (do 1° ao 4° semestres será permitido o 

cumprimento da carga horária total). 

Estas atividades permitem o desenvolvimento de habilidades e competências do 

aluno, inclusive aquelas adquiridas fora do ambiente escolar e que estimulam a prática 

de estudos independentes e opcionais. 

Essas atividades poderão ser cumpridas em qualquer momento ao longo dos quatro 

anos de formação do curso de Ciências Contábeis (3° ao 6° semestres –Projeto 

Integrador e, 7° e 8° semestres – TCC). 

Ao final do curso os alunos deverão cumprir e demonstrar um total de 200 

(duzentas) horas referentes às atividades complementares. 
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Os alunos deverão preencher o formulário com as atividades cursadas ao longo dos 

04 (quatro) anos do curso de Ciências Contábeis e entregar ao coordenador do curso 

em data marcada em calendário escolar. 

Art. 8°. São consideradas atividades complementares, disponibilizadas pela IMESP-

MONITOR: 

1. Trabalhos de iniciação científica e/ou pesquisas, devidamente registrados nos 

órgãos competentes da IMESP-MONITOR, através dos Núcleos de Estudos Contábeis 

- NEC (1 hora para cada hora registrada de projeto concluído) com máximo de 20 

horas. 

2. Disciplinas oferecidas pela IMESP-MONITOR, mas que não pertença a estrutura 

curricular do curso de Ciências Contábeis. O número máximo de horas será de 20 

horas. 

3. Atividades Artísticas, Inovação, Empreendedorismo, Ética e Sustentabilidade 

Ambiental. (1 hora para cada hora de atividade). O número máximo de horas será de 

20 horas. 

4. Participação em projetos e cursos de extensão de qualquer natureza. (1 hora 

para cada hora). O número máximo de horas será de 10 horas; 

5. Atuação como monitor de disciplina, (1 hora por cada hora de atuação como 

monitor). O número máximo de horas será de 20 horas. 

6. Apresentação de trabalhos em congressos ou seminários, desde que 

apresentado o certificado. Cada trabalho corresponderá a 10 horas. 

7. Atuação em órgãos colegiados da IMESP-MONITOR. Cada semestre de 

participação corresponderá a 10 horas 

8. Atuação nas atividades do Escritório Contábil Modelo e no Escritório Contábil 

Virtual da IMESP-MONITOR. O número máximo de horas será de 30 horas. 

9. Participação em Empresas Junior do curso de Ciências Contábeis da IMESP-

MONITOR. Cada semestre de participação corresponderá a 20 horas; 

10. Participação na organização de eventos científicos ou semanas de estudos do 

curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR. Cada evento corresponderá a 10 

horas. 

11. Participação em semanas de estudos do curso de Ciências Contábeis da 

IMESP-MONITOR. Cada Semana corresponderá a 20 horas. 

12. Participação em semanas de estudos dos demais cursos da IMESP-MONITOR. 

Cada Semana corresponderá a 10 horas. 
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2. Apresentação das atividades 

Todas as Atividades Complementares desenvolvidas pelos discentes necessitam 

ser validadas por professor designado pela IMESP-MONITOR. 

A validação será efetuada mediante a apresentação de documento específico 

(anexo), da realização das Atividades Complementares e de requerimento entregue 

junto à Secretaria Acadêmica. 

Além do formulário preenchido, os alunos devem entregar os documentos 

originais comprobatórios das atividades desenvolvidas, com suas respectivas cópias. 

Os documentos originais serão devolvidos aos alunos após a verificação dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Formulário: 

 

 

*Quando as atividades forem acompanhadas de certificados, apresentar uma cópia em anexo. 

** Quando o responsável não for docente da IMESP-MONITOR, apresentar os dados pessoais do 

responsável. 
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Anexo X 

 

 

REGULAMENTO 

DO 

PROGRAMA 

DE 

MONITORIA 

 

Curso de Ciências Contábeis 

IMESP - MONITOR 

São Paulo 
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Dispõe sobre o Regulamento do Programa de Monitoria do curso de Ciências 

Contábeis da IMESP-MONITOR: 

1. Da Natureza e Finalidades 

Art. 1º A monitoria é entendida como instrumento para a melhoria do ensino de 

graduação, através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas 

que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em 

seus diferentes aspectos, e tem a finalidade de promover a cooperação mútua entre 

discentes e docentes e, a vivência com o professor e com as suas atividades técnico-

didáticas. É uma atividade auxiliar a docência exercida por alunos regularmente 

matriculados no curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR e que atendem as 

condições desse regulamento. 

 

2. Dos Objetivos 

O Programa de Monitoria do curso de Ciências Contábeis da IMESP-MONITOR 

tem os seguintes objetivos: 

I - estimular a participação de alunos do curso de Ciências Contábeis no processo 

educacional, nas atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da instituição; 

II - favorecer o oferecimento de atividades de reforço escolar ao aluno com a finalidade 

de superar problemas de repetência escolar, evasão e falta de motivação; 

III - criar condições para a iniciação da prática da docência, através de atividades de 

natureza pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias desta 

atividade; 

IV - propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de 

aprendizagem; 

V - pesquisar novas metodologias de ensino adequadas ao ensino da disciplina 

participante do programa; 

VI - contribuir, através da formação de monitores de ensino, com a formação de 

recursos humanos para o ensino superior; e 

VII - estimular a participação em projetos de pesquisa e extensão, no âmbito da 

disciplina. 
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3. Dos Requisitos 

São requisitos básicos para o aluno participar do Programa de Monitoria: 

I - ser aluno regularmente matriculado em curso de Ciências Contábeis 

da IMESP - monitor; 

II - ter obtido aprovação na disciplina na qual pleiteia a monitoria, demonstrando 

domínio da mesma; 

II - apresentar coeficiente acadêmico igual ou superior a sete (7.0), da disciplina 

que está concorrendo a vaga; 

IV- ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas;  

 

 

3.1 Do Monitor 

São atribuições do monitor: 

I - colaborar com o docente no desempenho de tarefas didáticas, tais como: 

preparação de aulas práticas, e outras atividades pedagógicas elaboradas pelo 

professor orientador para o programa de monitoria; 

II - auxiliar os alunos na realização de trabalhos práticos ou experimentais e 

teóricos sempre que compatível com seu grau de conhecimento e experiência; 

III - cooperar no atendimento e orientação aos alunos, visando sua adaptação e 

maior integração na Faculdade; 

IV - apresentar relatório das atividades desempenhadas ao término do programa 

de monitoria; 

V - apresentar relatório mensal, juntamente com o livro ponto, ao professor da 

disciplina que o encaminhará ao coordenador de curso; 

VI participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de monitoria 

promovida pela IMESP-MONITOR; e 

VII - cumprir a carga horária semanal estabelecida pelo edital de contratação de 

monitoria; 

VIII zelar pelo patrimônio institucional, bem como ser responsável pela liderança 

e organização dos acadêmicos em laboratório responsabilizando-se por qualquer dano 

ocorrido; 

IX - Afixar junto à coordenação seus horários de monitoria; 
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Art. 1º. É vedado ao monitor o exercício da docência, a realização de atividades 

de responsabilidade exclusiva do professor, tal como assentamento de frequência e 

dos conteúdos no diário de classe, e as de caráter administrativo. 

Art. 2º.As atividades programadas para o monitor serão no período contra turno 

em que esteja matriculado e/ou no período da tarde preferencialmente após as 

dezessete horas (17:00) e aos sábados, favorecendo aos acadêmicos que 

disponibilizam horários restritos para estudos, não sendo permitido ultrapassar a carga 

de 14 horas semanais. 

Art. 3º. As fichas de ponto de monitoria (Anexo 1) do mês corrente deverão ser 

entregues, ao professor orientador da disciplina, que deverão ser conferidas pelo 

mesmo e entregues à Coordenação de curso até o dia 05 (cinco) do mês subsequente. 

Serão desconsideradas as Fichas de Ponto indevidamente preenchidas. 

Art. 4º. O exercício da Monitoria não isenta o acadêmico do cumprimento das 

atividades regulares de seu curso.  

 

3.2 Do Professor Orientador 

São atribuições do professor responsável: 

I - orientar o monitor no desempenho das atividades programadas; 

II - capacitar o monitor no uso de metodologias de ensino/aprendizagem 

adequadas à sua atuação nas atividades propostas; 

III - promover o aprofundamento dos conhecimentos do monitor quanto aos 

conteúdos da disciplina;  

IV - avaliar, de forma contínua, o desempenho do monitor através de critérios 

previamente estabelecidos, e que sejam do conhecimento do monitor e assiduidade 

das atividades de monitoria; 

V - acompanhar o desempenho do aluno nas disciplinas de seu curso, 

identificando possíveis interferências das atividades da monitoria sobre o seu 

desempenho escolar, a fim de evitar comprometimento de seu processo de 

aprendizagem como um todo; 

VII - acompanhar a redação do relatório das atividades desenvolvidas assiná-lo 

juntamente com o monitor e encaminhá-lo à Coordenação de Curso no prazo 

estabelecido; 

VIII - encaminhar à Coordenação de Curso as fichas ponto; 
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IX - identificar falhas eventuais no Programa de Monitoria, propor mudanças e 

encaminhá-las para a Coordenação de Curso. 

 

3.3 Do Coordenador de Curso 

São atribuições do coordenador do curso: 

I - receber do professor orientador o relatório de monitoria mensal elaborado 

pelos monitores e o livro ponto; 

II - elaborar e publicar semestralmente o Edital de Seleção 

 

3.4 Da Seleção e Indicação dos Monitores 

A seleção dos alunos para assumir a monitoria é feita por concurso de provas e 

após o cumprimento dos critérios estabelecidos neste Regulamento. 1- O número de 

vagas, bem como o dia e o local de realização do concurso, e os critérios de seleção 

serão divulgados através de publicação de edital de âmbito interno da Faculdade, 

ficando sua divulgação a cargo da coordenação de curso responsável pelas monitorias. 

2 - O aluno poderá exercer as atividades referentes à monitoria por um ano ou 02 

semestres letivos, em uma disciplina por período letivo. 

A Coordenação de curso observará a aplicação da prova de conteúdo, pelo 

professor da disciplina, para que sejam cumpridos os critérios de seleção e os prazos 

estabelecidos em edital.  

Haverá prova prática para as disciplinas de natureza prática, cujos resultados 

deverão compor média com as provas de conteúdo. 

Da seleção deverão constar, entre outros critérios definidos pela coordenação de 

curso, a serem aplicados antes das provas de conteúdo e práticas, ambos de caráter 

eliminatório: 

I - análise do histórico escolar do candidato; e 

II - entrevista para avaliar a capacidade de colaboração do candidato e trabalho 

em equipe  

Para efeito de classificação, será considerada satisfatória a obtenção de média 

não inferior a sete. 

Em caso de empate, será aprovado o aluno com maior nota na disciplina em que 

pleiteia a monitoria, e caso persista o empate, ficará a decisão a cargo do professor da 

disciplina tendo como parâmetros os dados colhidos na entrevista. 

Para a seleção, serão adotados os seguintes procedimentos: 
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I - após a correção das provas, o professor da disciplina emitirá um relatório com 

os resultados, que deverá ser encaminhado ao coordenador de curso para 

homologação; 

O aluno designado monitor será supervisionado pelo professor da disciplina. 

 

4. Dos Benefícios e Privilégios 

Ao final do período de exercício da Monitoria o Acadêmico recebe o certificado 

de participação no Programa de Monitoria de Ensino do curso de Ciências Contábeis 

IMESP-MONITOR. 

 

5. Do Cancelamento da Atividade de Monitoria 

O exercício da monitoria será cancelado nas seguintes circunstâncias: 

I - por indicação do professor da disciplina a qual o monitor está vinculado, após 

aprovação do Colegiado de Curso; 

II - por suspensão imposta ao aluno no período em que se encontrar no 

exercício da monitoria; 

III - por trancamento de matrícula; 

IV- por não apresentar o relatório mensal ao professor Orientador para ser 

encaminhado ao Coordenador de Curso, em prazo hábil. 

 

6. Disposições Gerais 

Caberá à Coordenação Curso definir um calendário com a fixação de prazos, de 

modo a garantir execução deste Regulamento. 

Excluir-se-á em qualquer hipótese, a configuração de vínculo empregatício do 

monitor com a Faculdade e/ou com a mantenedora desta. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado de curso e caso necessário 

pela Direção Acadêmica 

Este Regulamento entra em vigor após a sua aprovação pela Direção 

Acadêmica.  
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Anexo I 

 

 

MANUAL DE MONITORIA TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, _______________________________________________________ aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no _____ semestre do Curso de 

_______________________________, número _______________, comprometo-me a 

bem desempenhar as funções de monitor na disciplina de 

__________________________________________________________________ 

seguindo as normas constantes neste termo e no manual de monitoria. Nesta data 

comprometo-me a: 

• Estar regularmente matriculado, com a situação regularizada junto a Secretaria, 

Tesouraria e Biblioteca; 

• Realizar as atividades obedecendo ao número de horas estabelecido em edital e no 

plano de trabalho feito com o docente; 

• Não ministrar aulas substituindo o docente, corrigir trabalhos ou provas, bem como ter 

acesso a documentos da secretaria. 

• Declaro estar ciente que ao infringir qualquer uma das normas constantes neste termo 

ou Manual de Monitoria, poderei ser automaticamente desligado de minhas funções 

sem aviso prévio. 

 

São Paulo, ____ de ___________________ de ______ 

______________________________________________________________ 

Assinatura da Coordenação do Curso  

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Monitor  

 

______________________________________________________________ 

Professor Responsável 
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Anexo II 

 

 

São Paulo, ____ de ___________________ de ______ 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Monitor  

 

______________________________________________________________ 

Professor Responsável 
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Anexo III 

 

MANUAL DE MONITORIA 

TERMO DE DESLIGAMENTO 

 

 

Eu, _______________________________________________ aluno(a) regularmente 

matriculado(a) no _____ semestre do Curso de ________________________,número 

________________, solicito o meu desligamento das funções de monitor na disciplina 

de 

______________________________________, tendo prestado monitoria até _____ de 

_______________ de ________. 

Estou ciente de que o desligamento da função de monitor implicará no cancelamento 

do 

desconto parcial. 

São Paulo, ____ de ___________________ de ______ 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Monitor  
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Anexo IV 

 

São Paulo, ________ de ________________________ de ____________ 

____________________________________________________________  

Assinatura do Monitor  

____________________________________________________________  

Professor Responsável 


