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APRESENTAÇÃO 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL Ji-Paraná, 

comprometido com o projeto nacional de desenvolvimento e bem-estar 

social, principalmente na região norte do país, tem como missão “estimular 

o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos e das 

atitudes de seus alunos, para que esses atinjam a realização profissional, 

pessoal, social, além da preparação para o exercício pleno da cidadania”.  

Convém mencionar que o UNISL Ji-Paraná, originalmente era 

nomeado Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) e foi 

implantado no município de Ji-Paraná, centro do Estado de Rondônia. No 

ano de 1989, com o aumento da demanda estudantil inicia-se o ensino 

superior com as Faculdades Jiparanaenses, passando a ser em 1996, 

Instituto Luterano de Ensino Superior. No ano de 2002, a instituição recebeu 

o credenciamento de Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) 

através da Portaria MEC nº 3.950, de 30 de dezembro de 2002. Diário Oficial 

da União de 31 de dezembro de 2002.  

No ano de 2018, após um ato de aditamento de transferência de 

mantença (processo e-mec nº 201821016), passou a denominar-se Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná. Sendo oficializado pelo CONSU por meio 

da Resolução nº 19 de 27/03/2019, que altera o nome da Instituição e 

efetivado por meio do processo e-MEC nº 201908128, sendo um 

estabelecimento particular de Ensino Superior, mantido pelo Centro de 

Ensino Santo Antônio X Ltda. E, em 2020, foi publicada a Portaria MEC nº 

355 de 19 de março de 2020, D.O.U. de 23 de março de 2020 de 

recredenciamento. 
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A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação 

assim distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), 

Direito e Administração (1990), Agronomia e Sistemas de Informação 

(1996), Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física Licenciatura, Ciências 

Biológicas Bacharelado, Serviço Social (2003), Medicina Veterinária (2004), 

Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, 

Engenharia de Software e Estética e Cosmética. 

Todos os currículos do UniSL Ji-Paraná são concebidos a partir das 

orientações expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

tendo como foco o papel formativo ao utilizar os elementos constitutivos da 

aprendizagem de acordo com a abordagem proposta por Delors1 (1998) para 

o século XXI: aprender a conhecer (construção do conhecimento); 

aprender a fazer (operacionalização do conhecimento); aprender a 

conviver (socialização do conhecimento); aprender a ser (atitudes diante 

do conhecimento) e aprender a comunicar (expressão do conhecimento). 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, de acordo com sua 

missão institucional, acredita que a prática da educação põe em evidência o 

trabalho do profissional como uma prática social, ao estabelecer os nexos 

entre a produção do conhecimento e a dinâmica mais abrangente de 

construção permanente da sociedade, onde ele é realizado, assim como a 

constituição dos protagonistas desse processo: o cidadão, a comunidade em 

geral, os empresários e gestores, o mercado, os trabalhadores, os 

consumidores de bens e serviços. 

 O Projeto Pedagógico do curso de Ciências Contábeis foi construído 

a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais em consonância com a Lei, n° 

10.861 de 2004, tendo como foco a formação profissional de Ciências 

Contábeis visando suprir a necessidade de qualificar profissionais capazes 

de promover a integração do conhecimento formal, pautado em princípios 

éticos e na compreensão da realidade social, exercendo a profissão de forma 

articulada no contexto social. Seguindo os preceitos da resolução CNE/CES 

Nº 10 de 12/2004 (DCN do Curso de Graduação em Ciências Contábeis. 

                                                           
1 DELORS, Jacques e EUFRAZIO, José Carlos. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 
1998. 
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Essas habilidades, propostas ao Curso de Ciências Contábeis formado pelo 

UniSL, se materializam a partir dos conteúdos curriculares, das atividades 

complementares, dos projetos de extensão e atividades de pesquisa 

contidas em seu PPC, consonantes com o PDI da instituição e DCN do 

curso. 

 A inovadora organização proposta para o curso de Ciências 

Contábeis expressa, nesse projeto pedagógico, a necessidade de uma 

prática acadêmica interdisciplinar diferenciada na área de Ciências 

Contábeis que permite a flexibilidade do currículo por meio de metodologias 

ativas que envolvem não somente os conteúdos disciplinares, mas também 

práticas capazes de ampliar os espaços e os tempos de aprender e a 

compreensão da realidade da região Norte, do Brasil e do Mundo para a 

formação desse profissional. 

O NDE do curso, juntamente com os demais docentes e discentes, 

têm promovido constantemente o aprimoramento do projeto pedagógico do 

curso (PPC), realizado a partir de análise contextualizada das demandas da 

sociedade, bem como exigências da formação profissional a partir das 

diretrizes curriculares e legislação específica da área.  

 Há uma forte preocupação com a importância que o papel do curso de 

Ciências Contábeis tem frente a um cenário de constantes transformações, 

e onde ainda, a maioria das cidades do estado de Rondônia necessita de 

profissionais para atuarem no agronegócio, na contabilidade de clínicas, na 

área pública, entre outras. 

Apesar das carências ora citadas, o curso de Ciências Contábeis do 

Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná, auxilia na formação de 

recursos humanos qualificados e contextualizados ao cenário amazônico e 

suas peculiaridades, contribuindo, sobremaneira, para o desenvolvimento 

social do município e da região. Além disso, esse projeto pedagógico foi 

concebido de acordo com a Lei nº10.861 de 2004 que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Esta opção de 

construção do projeto pedagógico por parte do UniSL cumpre as 

prerrogativas do artigo 4º do SINAES, que tem por objetivo “identificar as 

condições de ensino oferecidas aos estudantes nos cursos de graduação do 
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país, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações 

físicas e a organização didático-pedagógica”. 

 

 

  

 

 

 

1 DADOS INSTITUCIONAIS  
 

1.1 Mantenedora 
 

Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA. 

 

1.2 Base Legal da Mantenedora 
  

O Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA é pessoa jurídica de direito 

privado, com fins lucrativos, com Contrato Social registrado e arquivado na 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.227.918.311 em 

sessão de 24/09/2013, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) sob o nº 18.940.045/0001-01.  

 A mantenedora localiza-se na Avenida da Saudade, nº 26, Jardim 

Campo Grande, cidade de Caçapava - SP, CEP: 12.282-480. 

 

1.3 Mantida 
 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL 

Endereço: Avenida Engenheiro Manfredo Barata Almeida da 

Fonseca, nº 542, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná – Rondônia, CEP: 

76.907-524. 

 

1.4 Base Legal da Mantida 
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O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná encontra-se credenciado 

junto ao Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC nº 354, de 19 de 

março de 2020, publicada no DOU Nº 56 23 de março de 2020, seção 1, 

página 96.  

 

1.5 Breve Histórico 
 

Originalmente Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná – 

CEULJI/ULBRA, instituição de ensino superior que fazia parte do complexo 

educacional ULBRA, então mantido pela Associação Educacional Luterana 

do Brasil (AELBRA) situada na Avenida Farroupilha 8001, Bairro São José, 

no Município de Canoas - RS. Surgiu como parte do projeto de expansão 

das ações educacionais da mantenedora para os Estados do Norte e Centro-

Oeste, que em 1986 implantou a primeira unidade educacional fora do 

Estado Rio Grande do Sul, em Ji-Paraná, centro do Estado de Rondônia, 

inicialmente como uma Escola de Ensino fundamental, o Centro Educacional 

São Paulo. No ano de 1989, com o aumento da demanda estudantil, inicia-

se o ensino superior com as Faculdades Jiparanaenses, passando a ser em 

1996, Instituto Luterano de Ensino Superior. No ano de 2002, a instituição 

recebeu o credenciamento de Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná 

através da Portaria MEC nº 3.950, de 30 de dezembro de 2002. Diário Oficial 

da União de 31 de dezembro de 2002.  

Em 22 de outubro de 2018, deu-se a transferência de mantença da 

AELBRA para o Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA, através de Ato de 

Aditamento de Mantença processo e-MEC nº 201821016), e em 27 de março 

de 2019 através da Resolução CONSU nº 19 houve a alteração de 

denominação da IES para Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UnSL carrega o 

compromisso e a tradição enquanto sinônimo de desenvolvimento regional. 

A tradição iniciada tem como diretrizes básicas o respeito ao legado 

educacional sedimentado ao longo dos anos pelos profissionais da 

Instituição, bem como o compromisso de manter o ideal de uma educação 

inovadora e de qualidade. Está engajado e trabalhando para que seu DNA 
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se faça presente no cenário regional como sinônimo de qualidade, unindo 

forças e ampliando sua participação em cenário que está em constante 

inovação, buscando assim a formação de profissionais cada vez mais 

preparados para atender as exigências do mercado de trabalho. 

A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação 

assim distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), 

Direito e Administração (1990), Agronomia e Sistemas de Informação 

(1996), Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física Licenciatura, Ciências 

Biológicas Bacharelado, Serviço Social (2003), Medicina Veterinária (2004), 

Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, 

Engenharia de Software e Estética e Cosmética. 

Atualmente possui uma comunidade acadêmica composta por 2.566 

alunos, 96 docentes e 154 colaboradores no setor administrativo. 

 

1.6 Missão 
 

A missão do UniSL Ji-Paraná consiste em estimular o 

desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos e das 

atitudes de seus alunos, para que atinjam a realização profissional, pessoal, 

social, além da sua preparação para o exercício pleno da cidadania.  

O Centro Universitário está comprometido com o projeto nacional de 

desenvolvimento e bem-estar social. Por engajamento neste projeto, a 

instituição, ao lado da tríplice missão de ministrar o ensino, estimular a 

pesquisa e promover a extensão, não abdica de seu papel como centro de 

reflexão dos problemas do Brasil e do mundo.  

A instituição tem por vocação atuar nas áreas que conduzam à 

melhoria da qualidade de vida, estando inserida numa das regiões do país 

que apresentam índices de qualidade de vida que variam de regular a baixo. 

A criação dos cursos existentes partiu de análises regionais e 

mercadológicas e da premissa de desenvolvimento e bem-estar social, por 

meio da formação de profissionais capazes e comprometidos com o 
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exercício da cidadania e da solidariedade, instigados a refletirem sobre os 

problemas de Rondônia, do Brasil e do mundo. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL E INSERÇÃO REGIONAL 

 

 Nessa seção apresentaremos a contextualização educacional e a 

inserção regional do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná/RO UniSL a partir de sua localização em Ji-Paraná, 

Rondônia2 e dos dados populacionais, ambientais, socioeconômicos e 

educacionais. 

 

Figura 1: Contextualização geográfica 
 

Rondônia no Brasil 

 

 

 

Rondônia divisão política 

 

                                                           
2 O Estado de Rondônia se localiza na Região Norte do Brasil, em área abrangida pela 
Amazônia Ocidental, e se limita ao Norte e Nordeste com o Estado do Amazonas, a Leste e 
Sudeste com o Mato Grosso, a Sudeste e Oeste com a República da Bolívia, a Noroeste 
com os estados do Amazonas e Acre, dentro das seguintes coordenadas - 7º55' e 13º45' de 
latitude Sul e 66º47' e 59º55' a Oeste de Greenwich, abrangendo uma área de 23.851.280 
ha (238.512,8km²), correspondendo a 2,8% da superfície do Brasil e 6,19% da região Norte. 
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Microrregiões de Rondônia 

 

 

 

 

Microrregião de Ji-Paraná 

Fonte: IBGE. 

 

A vocação do UniSL é buscar a melhoria da qualidade de vida e por 

isso está comprometido com o projeto nacional de desenvolvimento e bem-

estar social, principalmente na região norte do país e tem como missão 

“estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos 

talentos e das atitudes de seus alunos, para que esses atinjam a realização 

profissional, pessoal, social, além da preparação para o exercício pleno da 

cidadania”. 

A criação dos cursos existentes no UniSL partiu de análises regionais, 

mercadológicas, da premissa de desenvolvimento e bem-estar social, 

através da formação de profissionais capazes e comprometidos com 

exercício da cidadania e da solidariedade, instigados a refletirem sobre os 

problemas globalizados. 

O currículo do curso de Ciências Contábeis foi concebido para 

propiciar uma formação dos alunos para atuarem com responsabilidade 

social e compromisso com a defesa da cidadania e da dignidade humana, 

sendo, fundamentalmente, resultado da reflexão sobre a missão, 
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concepções e objetivos do UniSL. Também foram consideradas as 

características especiais do profissional que se pretende formar. 

O município de Ji-Paraná tem uma área de 6.897,74km², com a 

segunda maior população do Estado de Rondônia que é de 115.595. (Fonte: 

IBGE, DOU 15/09/2015). A expansão urbana vem ocorrendo em direção aos 

municípios de Presidente Médici e Ouro Preto do Oeste e influenciando toda 

a macro região central do Estado, que é composta por 11 dos 52 municípios 

do Estado. (Fonte: IBGE, Estimativas da população residente no Brasil e 

unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2015.) 

Ji-Paraná está situada na região norte do Brasil, a Leste no Estado de 

Rondônia e a Oeste do Estado do Mato Grosso. É considerada a capital do 

interior do Estado de Rondônia e um dos pontos estratégicos de entrada para 

o bioma amazônia. O acesso é feito principalmente pela BR-364 ou por via 

aérea. 

A base produtiva desta região é fortemente marcada pelo seu 

potencial agropastoril e pelo turismo ecológico, com destaque para a 

atividade pecuária, cabendo ressaltar a atuação dos municípios 

pertencentes a mesorregião leste de Rondônia. 

É neste contexto de interesses de ocupação e investidas 

internacionais sobre a região que se deve compreender a situação 

educacional de sua população, analisando, quantitativa e qualitativamente, 

os resultados e os diversos fatores e condições que a estão produzindo, de 

modo a poder melhor direcionar as ações relativas à educação. 

Do ponto de vista de sua composição cultural, a população 

Rondoniense é caracterizada por uma rica sociodiversidade. Existem na 

região migrantes de todos os estados brasileiros. Os dados oficiais mostram 

um crescimento considerável da economia regional nas três últimas 

décadas. Neste período, houve grande investimento político e econômico no 

setor terciário, alterando o processo de crescimento dos outros setores e os 

rumos do desenvolvimento social da população amazônica. 

 

2.1 Dados Populacionais e Ambientais 
  



 

18 
 

O primeiro grande movimento migratório para o Norte do Brasil se deu 

por meio da Rodovia Transamazônica, na tentativa de um fluxo induzido de 

ocupação. Em seguida, o fluxo se deslocou em direção a Rondônia. A partir 

dos anos 70, portanto, não só a região Norte, mas toda a Amazônia 

intensifica um processo de ocupação em favor do crescimento econômico e 

populacional, pela diversificação da estrutura produtiva e por sua maior 

inserção na economia nacional.  

Entre 1970 e 1985, enquanto a economia nacional cresceu a taxas de 

7% ao ano, a da região Norte foi superior a 11%. A partir daí, ocorreu uma 

retração da economia nacional que cresceu a uma taxa média de 1,23%, 

enquanto a da região cresceu 5,77%. A população regional cresceu de 3,6 

milhões em 1970 para 11,29 milhões em 1996 e 13,78 milhões em 2000. 

(FIERO, 2002). 

O processo de colonização do Brasil se deu no quadro da expansão 

mercantil europeia. O nome da capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, 

está relacionado com a Guerra do Paraguai ocorrida entre os anos de 1864 

e 1870. A Guerra do Paraguai envolveu além do Brasil, o Uruguai e a 

Argentina, com o apoio da maior economia da época, a Inglaterra. Do outro 

lado, o Paraguai, que após seis anos de luta acabou sendo completamente 

arrasado.  

Santo Antônio volta a ser reprovada a partir da segunda metade do 

século XIX, em decorrência da intensiva atividade extrativista de látex da 

árvore seringueira produtora da borracha, tornando-se ativo e importante 

empório de armazenamento e exportação de produtos nativos e de produtos 

industrializados de abastecimento dos seringais, sendo escolhido em 1867 

para ser o ponto inicial de uma ferrovia a ser construída contornando os 

trechos encachoeirados do alto Rio Madeira e do baixo Mamoré. 

 Em 1907 Santo Antônio foi escolhido para ser a sede da Seção Norte 

da Comissão Rondon construtora da Linha Telegráfica Estratégica Mato 

Grosso/Amazonas. Neste mesmo ano, chegou a empresa May Jakyll & 

Randolph contratada pelo empresário norte-americano Percival Farquhar, 

para construir a ferrovia Madeira Mamoré, que sem a devida autorização do 

governo brasileiro, contrariando dispositivos do Tratado de Petrópolis, por 

conta própria, transferiu o ponto de início da ferrovia para um local situado a 
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sete quilômetros abaixo da Cachoeira de Santo Antônio denominado Porto 

Velho, no qual a 04 de julho de 1907, deu início aos trabalhos de construção 

a ferrovia. 

 Em 08 de abril de 1908 foi criada a Paróquia de Santo Antônio. O 

governo de Mato Grosso por intermédio da lei nº 494, de 02 de junho de 

1908, criou o município e a comarca de Santo Antônio do Rio Madeira, porém 

suas instalações só ocorreram em 02 de julho de 1912. A lei nº 566, de 16 

de setembro de 1911, expedida pelo governo de Mato Grosso, elevou o 

povoado de Santo Antônio à categoria de vila.  

 Por intermédio do Decreto-Lei Federal nº 5.832, de 21 de setembro 

de 1943, o até então município de Santo Antônio do Alto Madeira, passou a 

se denominar município de Alto Madeira com sede na cidade de Santo 

Antônio integrando como unidade político-administrativo do Território 

Federal do Guaporé criado pelo Decreto-Lei nº 5.812 de 13 de setembro de 

1943. Foi extinto pelo Decreto-Lei Federal nº 7.470, de 17 de abril de 1945. 

O seu espaço geográfico foi integrado ao do município de Porto Velho.  

Numa região geograficamente denominada Amazônia Legal todo 

processo formativo visa atender às demandas profissionais locais já 

existentes ou futuras. 

O IBGE registra para o Estado de Rondônia uma população de 

1.562.409 segundo o último censo e uma densidade demográfica de 6,58 

hab/Km 2 . Com uma população estimativa em 2018 de 1.757.589. 

 O município de Ji-Paraná (Figura 1) está localizado na região Norte 

do País, no bioma da Amazônia. Mais especificamente Ji-Paraná pertence 

ao Estado de Rondônia e o segundo maior município desta unidade 

federativa, atrás somente da cidade de Porto Velho, Capital do Estado. 

Com uma população de 116.610 habitantes registrada pelo último 

censo 2010 e uma estimativa de 128.969 de habitantes para 2019, Ji-Paraná 

cresce economicamente e se estabelece como município integrador e 

propulsor do desenvolvimento do interior, bem como do Estado de Rondônia, 

conforme síntese das informações do IBGE, disposta no Quadro 01.  
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Quadro 01 – Ji-Paraná - Síntese das Informações  

Ji-Paraná - Síntese das Informações 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE- Atualização 2019 

População 128.969 pessoas 

Base Territorial 

Área da unidade territorial 6.897   Km² 

Representação Política  2014 

Eleitorado 59.582 Eleitores 

Produto Interno Bruto dos Municípios 2017 

PIB per capita a preços correntes 22.814,71   Reais 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 IDHM 2010 

  0,714   
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 

permanentes 
Por situação do domicílio – Urbana 2.530,34   Reais 

Por situação do domicílio – Rural 1 231,89   Reais 

Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2019 

Matrícula - Ensino fundamental – 2015 19.519 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2015 4.988 Matrículas 

Docentes - Ensino fundamental – 2015 811 Docentes 

Docentes - Ensino médio – 2015 350 Docentes 

Serviços de Saúde 2009 

Estabelecimentos de Saúde SUS 29 Estabelecimentos 

Estatísticas do Registro Civil 2014 
Nascidos vivos - registrados - lugar do 
registro 

2.355 Pessoas  

Finanças Públicas 2017 

Receitas orçamentárias realizadas 263.239.110,00 Reais 
Despesas orçamentárias realizadas – 
Correntes 

227.644.580,00 Reais 

Valor do Fundo de Partic. dos 
Municípios – FPM 

41.092.874,24 Reais 

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2014 
Número de unidades locais 3.335 Unidades 
Pessoal ocupado total 30.785 Pessoas 

FONTE: Dados extraídos do site: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/ji-parana/panorama. 
Acesso em: 17 de abril de 2020. 

 

Este município se localiza na região central onde está o principal eixo 

rodoviário do Estado de Rondônia que é a BR-364, uma das principais 

conexões da região Norte com as outras Regiões do país. Insta constar 

outras conexões importantes como as BR-399 e BR-429, os aeroportos de 

Pimenta Bueno, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná. 
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Figura 2 – Localização do Município de Ji-Paraná/RO 

 
Fonte: Imagem adaptada. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < 
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro/ji-parana.html>. Acesso em: 04 de dezembro 
de 2019. 
 

Sua adjacência é integrada pelos municípios que determinam a região 

geográfica imediata de Ji-Paraná destacados na Tabela 1. Ou seja, além dos 

municípios limítrofes são considerados os municípios de acesso direto. 

Tabela 1 – Região Geográfica Imediata de Ji-Paraná 

Municípios Limítrofes* População 

Alvorada d’Oeste (RO) 14.411 

Costa Marques (RO) 18.331 

Mirante da Serra (RO) 10.947 

Nova União (RO) 6.970 

Ouro Preto do Oeste (RO) 36.035 

Presidente Médici (RO) 18.986 

São Francisco do Guaporé (RO) 20.266 

São Miguel do Guaporé(RO) 23.005 

Seringueiras (RO) 11.856 

Teixeirópolis(RO) 4.308 

Urupá(RO) 11.467 

Vale do Paraíso (RO) 6.825 

TOTAL 183.407 
FONTE: Retirado de :https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro – Acesso dia 14 de Abr de 2020 
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Ji-Paraná é considerado como região intermediária criada pelo IBGE 

em 2017, especialmente tendo como limítrofe município do Estado do Mato 

Grosso. (IBGE, 2017).  

Para essa região no qual o município de Ji-Paraná é intermediário 

destaca-se o rio Ji-Paraná (Machado), o segundo maior rio do Estado com 

uma bacia hidrográfica de maior extensão, que abrange 36 municípios.  

Percebe-se uma predominância da população urbana, apontando que 

Ji-Paraná apresenta densidade demográfica de 16,91 hab/Km², que conta 

com aproximadamente 7.000.000 km² (IBGE, 2019). 

 

2.2 Dados Socioeconômicos 
 

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma de todos os bens e 

serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período 

determinado.  

Portanto, é um dado que mensura o tamanho da economia da região 

que se pretende analisar e sua variação no tempo, sendo possível constatar 

se uma economia está crescendo, estagnando ou retraindo-se. O PIB é 

medido pela multiplicação da quantidade produzida pelo preço, portanto, estas 

duas variáveis impactam no indicador.  

 

Tabela 2 – Evolução do PIB Nominal - 2010 a 2017 - Rondônia, Porto Velho 
(capital) e Ji-Paraná Valores correntes a preços de mercado - (em mil reais)  

 
Ano Rondônia  Porto Velho  Ji-Paraná 

2010 23.907.887 9.093.824 1.855.359 

2011 27.574.714 11.139.255 2.056.220 

2012 30.112.720 11.970.877 2.318.729 

2013 31.121.413 11.699.707 2.374.801 

2014 34.030.982 12.793.026 2.651.246 

2015 36.562.837 13.970.352 2.755.755 

2016 - 14.751.262 2.985.775 

2017 43.506.000 16.514.535 3.026.759 

FONTE: Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010-2017, IBGE 
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Para analisar se a economia cresceu, estagnou ou se retraiu durante 

esse período, é necessário atualizar os dados de todos os anos para os preços 

de um mesmo ano, tornando possível a comparação do PIB entre anos, já que 

de um ano para outro ocorre inflação.  

Em razão do lapso do ano de 2016 para o PIB do Estado, não foi 

encontrado nas fontes do IBGE. Noutro ponto, calculou-se o PIB de todos os 

anos de acordo com os preços do ano de 2017, obtendo-se a variação do 

Produto Interno Bruto real. Este cálculo constitui uma aproximação, já que o 

PIB real (ou constante) dos Municípios não é calculado de maneira oficial pelo 

IBGE3. 

 

GRÁFICO 1 - PIB a preços correntes (unidade: R$ x1000) 

 

 

Pelos dados de Produto Interno Bruto dos Municípios, medidos pelo 

IBGE, tem-se o PIB a valores correntes para os Municípios de Ji-Paraná, Porto 

Velho e o Estado de Rondônia de 2010 a 2017, nota-se que, para o Município 

de Ji-Paraná o PIB é progressivo em termos absolutos, acompanhando o do 

Estado de Rondônia, que se mantém em crescimento em toda série de dados.  

                                                           
3 O PIB dos Municípios, calculado por metodologia uniforme para todas as Unidades da 
Federação, é integrado, conceitualmente, aos procedimentos adotados nos Sistemas de 
Contas Nacionais e Regionais do Brasil. Dessa maneira, seus resultados são coerentes e 
comparáveis entre si e com os resultados nacional e regional. O cálculo do PIB dos 
Municípios baseia-se na distribuição, pelos Municípios, do valor adicionado bruto, a preços 
básicos, em valores correntes das atividades econômicas, obtido pelas Contas Regionais 
do Brasil. Não se estima o valor adicionado bruto a preços constantes no nível municipal 
(Ver em Produto Interno dos Municípios, 2010-2017 IBGE). No entanto, para esta análise, 
foi feita uma aproximação do PIB real aplicando-se o Deflator Implícito do PIB Nacional, que 
é um Índice misto, mais indicado para o PIB real regional. 
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GRÁFICO 2 - Variação do PIB real- 2010 a 2015 - Brasil, Norte, Rondônia, 

Porto Velho Dados aproximados, pelo deflator implícito do PIB Nacional 

 
FONTE: Diagnóstico da Revisão do Plano Diretor de Porto Velho (2018), 

elaboração IBAM, a partir de Produto Interno Bruto dos Municípios. 

 

2.3 Dados Educacionais -  
 

 O município de Ji-Paraná se consolida como referência estratégica 

para a região de forma econômica, social, educacional, cultural e da saúde. 

Este município do interior de Rondônia é polo logístico para a agroindústria 

do estado e regiões do Acre, Amazonas e Mato Grosso, por meio do 

transporte das safras, principalmente de soja e milho, que passa pela BR 

364 para ser escoada pelo Rio Madeira até Itacoatiara (AM).  

Ji-Paraná, além de possuir um comércio forte, o setor da educação 

superior é um atrativo para estudantes do estado, da região e até mesmo de 

outras regiões do país, podendo ser considerada como um polo universitário 

do interior do Estado.  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, ao oferecer uma 

formação diferenciada, recebe estudantes de Ji-Paraná, municípios 

circunvizinhos e de outras regiões do Brasil. 

Desta forma, destacamos na Tabela 3 as principais cidades do Estado 

de Rondônia e região que influenciam Ji-Paraná de forma econômica, social 

e, sobretudo, educacional com o grande fluxo de estudantes. 
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Tabela 3 - Principais cidades do Estado de Rondônia e região 

Estado Municípios População* 

Rondônia 

Ariquemes 107.863 

Cacoal 85.359 

Espigão D’Oeste 32.374 

Jaru 51.775 

Ji-Paraná 128.969 

Ouro Preto do Oeste 36.035 

Presidente Médici 18.986 

Rolim de Moura 55.058 

Vilhena 99.854 

Acre 
Rio Branco 407.319 

Sena Madureira 45.848 

Mato Grosso 
Colniza 38.582 

Juína 40.997 

TOTAL 1.200.092 

Fonte: Elaborada pela UniSL * IBGE – Estimativa Populacional – 2019 

 

 Ji-Paraná contempla uma taxa de escolaridade de 96,6% referente aos 
habitantes com idade de 6 a 14 anos, registrando 19.519 matrículas no 
ensino fundamental em 2018 e 4.988 matrículas no ensino médio. 

Diante dos dados, conforme registro do IBGE, é possível visualizar 
uma expectativa de ingressantes ao ensino superior. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO  
 

3.1 Denominação 
 

Ciências Contábeis – Bacharelado 

 

3.2 Endereço de Funcionamento 
 

Av Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, Bairro Aurélio 

Bernardi. Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-438 

Telefone: (69) 3411- 2700 

Email: cienciascontabeisjp@saolucas.edu.br 

 

3.3 Atos legais de Autorização 

 
O Curso de Ciências Contábeis de Ji-Paraná/RO foi autorizado pelo 

Decreto nº. 97.433, de 05.01.89, DOU de 06.01.89 ministrado nas 

Faculdades Ji-Paranaenses.  

 Reconhecimento através da Portaria Ministerial n. º 105 de 02/02/96.  
 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC n° 309, de 

02/08/2011, D.O.U. 18/08/2011. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC n° 702, de 

18/12/2013, D.O.U. 19/12/2013. 

Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC n° 266, de 

03/04/2017, D.O.U. 04/04/2017. 

O curso baseia-se nas diretrizes curriculares CNE/CES nº 10, de 16 

de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 28/12/2004, 

 

3.4  Justificativa do Curso 
  

 A criação do curso existente foi concebida através de análises 

regionais, mercadológicas, da premissa de desenvolvimento e bem-estar 
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social, por meio da formação de profissionais capazes e comprometidos com 

exercício da cidadania e da solidariedade. 

O estado de Rondônia caracteriza-se pela pujança econômica e o 

empreendedorismo, com destaque para o Comércio. A cidade de Ji-Paraná 

tem sua economia alicerçada no comércio, no setor de serviços, na 

administração pública, na construção civil e no agronegócio. 

O curso de Ciências Contábeis visa formar Contadores 

comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico da Região.  

O Decreto-Lei nº 9.295-46, de 27 de maio de 1946, regulamenta o 

exercício da Ciência Contábil; cria o Conselho Federal de Contabilidade - 

CFC/BR e os Conselhos Regionais de Contabilidade dos Estados e do 

Distrito Federal - CRCs e dá outras providências; e foi alterado pela 

Resolução CFC nº 560 de 28 de outubro de 1983, que em seu art. 2º delibera 

sobre os tipos de funções que poderão ser exercidas pelo profissional 

contador. 

Essas funções poderão ser as de: analista, assessor, assistente, 

auditor, interno ou externo, conselheiro, consultor, controlador de 

arrecadação, "controller", educador, escritor ou articulista técnico, 

escriturador contábil ou fiscal, executador subordinado, fiscal de tributos, 

legislador, organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou 

conferencista, redator, revisor, 

São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: 

1)  avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, 

para quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal; 

2) avaliação dos fundos do comércio 

3) apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações; 

4) reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da 

moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades; 

5) apuração de haveres e avaliação de direitos e obrigações, do acervo 

patrimonial de quaisquer entidades, em vista de liquidação, fusão, cisão, 
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expropriação no interesse público, transformação ou incorporação dessas 

entidades, bem como em razão de entrada, retirada, exclusão ou 

falecimentos de sócios quotistas ou acionistas; 

6) concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e 

exaustão dos bens materiais e dos de amortização dos valores imateriais 

inclusive de valores diferidos; 

7) implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e 

diferimento, bem como de correções monetárias e reavaliações; 

8) regulações judiciais ou extrajudiciais; 

9) escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos 

patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer 

métodos, técnicos ou processo; 

10) classificação dos fatos para registro contábeis, por qualquer processo, 

inclusive computação eletrônica, e respectiva validação dos registros e 

demonstrações; 

11) abertura e encerramento de escritas contábeis; 

12) execução dos serviços de escrituração em todas as modalidades 

específicas, conhecidas por denominações que informam sobre o ramo de 

atividade, como contabilidade bancária, contabilidade comercial, 

contabilidade de condomínio, contabilidade industrial, contabilidade 

imobiliária, contabilidade macroeconômica, contabilidade seguros, 

contabilidade de serviços contabilidade pública, contabilidade agrícola, 

contabilidade pastoril, contabilidade das entidades de fins ideais, 

contabilidade de transportes , e outras; 

13) controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e 

outros meios de registro contábeis, bem como dos documentos relativos à 

vida patrimonial; 

14) elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento por contas 

ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; 
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15) levantamento de balanços de qualquer tipo ou natureza e para quaisquer 

finalidades, como balanços patrimoniais, balanços de resultados, balanços 

acumulados, balanços de origens de recursos, balanços de fundos, balanços 

financeiros, balanços de capitais, e outros; 

16) tradução, em moeda nacional, das demonstrações contábeis 

originalmente em moeda estrangeira e vice-versa; 

17) integração de balanços, inclusive consolidações, também de subsidiárias 

do exterior; 

18) apuração, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou 

concepção: custeio por absorção ou global, total ou parcial; custeio direto, 

marginal ou variável; custeio por centro de responsabilidade com valores 

reais, normalizados ou padronizados, históricos ou projetados, com registros 

em partidas dobrados ou simples , fichas, mapas, planilhas, folhas simples 

ou formulários contínuos ,com manual, mecânico, computadorizado ou outro 

qualquer, para todas as finalidades, desde a avaliação de estoques até a 

tomada de decisão sobre a forma mais econômica sobre como, onde, 

quando e o que produzir e vender; 

19) análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a 

quaisquer funções como a produção, administração, distribuição, 

transportes, comercialização, exportação, publicidade, e outras, bem como 

análise com vistas à racionalização das operações e do uso de 

equipamentos e materiais, e ainda a otimização do resultado diante do grau 

de ocupação ou volume de operações; 

20) controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e 

patrimonial das empresas e demais entidades; 

21) análise de custos com vistas ao estabelecimento dos preços de venda 

de mercadorias, produtos ou serviços, bem como de tarifas nos serviços 

públicos, e a comprovação dos reflexos dos aumentos de custos nos preços 

de venda, diante de órgãos governamentais; 

22) análise de balanços; 
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23) análise do comportamento das receitas; 

24) avaliação do desempenho das entidades e exame das causas de 

insolvência ou incapacidade de geração de resultado; 

25) estudo sobre a destinação do resultado e cálculo do lucro por ação ou 

outra unidade de capital investido; 

26) determinação de capacidade econômico-financeira das entidades, 

inclusive nos conflitos trabalhistas e de tarifa; 

27) elaboração de orçamentos de qualquer tipo, tais como econômicos, 

financeiros, patrimoniais e de investimentos; 

28) programação orçamentária e financeira, e acompanhamento da 

execução de orçamentos-programa, tanto na parte física quanto na 

monetária; 

29) análise das variações orçamentárias; 

30) conciliações de conta; 

31) organização dos processos de prestação de contas das entidades e 

órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, dos territórios 

federais, das autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas 

e fundações de direito público, a serem julgados pelos tribunais, conselhos 

de contas ou órgãos similares; 

32) revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registro 

contábeis; 

33) auditoria interna operacional; 

34) auditoria externa independente; 

35) perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais; 

36) fiscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças 

contábeis de qualquer natureza; 
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37)  organização dos serviços contábeis quanto à concepção, planejamento 

e estrutura material, bem como o estabelecimento de fluxogramas de 

processamento, cronogramas, organogramas, modelos de formulários e 

similares; 

38) planificação das contas, com a descrição das suas funções e do 

funcionamento dos serviços contábeis; 

39) organização e operação dos sistemas de controle interno; 

40)  organização e operação dos sistemas de controle patrimonial, inclusive 

quanto à existência e localização física dos bens; 

41) organização e operação dos sistemas de controle de materiais, matérias-

primas, mercadorias e produtos semi fabricados e prontos, bem como dos 

serviços em andamento; 

42) assistência aos conselhos fiscais das entidades, notadamente das 

sociedades por ações; 

43) assistência aos comissários nas concordatas, aos síndicos nas falências, 

e aos liquidantes de qualquer massa ou acervo patrimonial; 

44) magistério das disciplinas compreendidas na Contabilidade, em qualquer 

nível de ensino no de pós-graduação; 

45) participação em bancas de exame e em comissões julgadoras de 

concursos, onde sejam aferidos conhecimentos relativos à Contabilidade; 

46) estabelecimento dos princípios e normas técnicas de Contabilidade; 

47) declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica; 

48) demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas aplicações: 

Aulas, balancetes, balanços, cálculos e suas memórias, certificados, 

conferências, demonstrações, laudos periciais, judiciais, e extrajudiciais, 

levantamentos, livros ou teses científicas, livros ou folhas ou fichas 

escriturados, mapas ou planilhas preenchidas, papéis de trabalho, 

pareceres, planos de organização ou reorganização, com texto, 
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organogramas, fluxogramas, cronogramas, e outros recursos técnicos 

semelhantes, prestação de conta, projetos, relatórios, e todas as demais 

formas de expressão, de acordo com as circunstâncias. 

Desta forma, a oferta do curso de Ciências Contábeis, visa suprir a 

necessidade de qualificar profissionais capazes de garantir a qualidade do 

ambiente econômico, atuando na realização de estudos e proposição de 

ações que culminem na segurança na geração de informações, traduzindo 

as necessidades e expectativas da população empresarial e individual em 

gerenciar seu patrimônio. 

Sua oferta, desde o princípio, foi alinhada com o Conselho Nacional 

de Educação e das demandas regionais, preocupação demonstrada pelo 

currículo do curso, idealizado na formação por habilidades e competências, 

pelos projetos de extensão e atividades de pesquisa contidas em seu PPC, 

consonantes com o PDI da instituição e DCN do curso, com integralização 

mínima prevista em quatro anos. 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (2020), o Estado 

de Rondônia possui 4.341 profissionais Contabilistas, com formação 

superior e técnica. Quando comparado com a população do estado, com 

cerca de 1.562.409 habitantes no ano de 2010 (IBGE, 2010), observa-se que 

há um profissional contabilista para cada 360 (Trezentos e sessenta) 

pessoas. 

 

3.5 Responsabilidade Social na Formação 
 

A missão do UniSL reforça o compromisso social e a valorização da 

vida como pilares da responsabilidade social. Desta forma, o currículo do 

Curso de Ciências Contábeis foi elaborado baseado no desenvolvimento por 

habilidades e competências, necessárias para a formação técnico-científica 

do profissional, em conjunto com fatores de respeito ao ser humano e ao 

meio ambiente na sua totalidade, proporcionando ao egresso plena condição 

de atuar frente às diferentes características a que o cenário amazônico lhe 

proporciona, mas também em relação às diferenças regionais brasileiras, de 

forma racional e equilibrada. 
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 Desde o início da construção do projeto do curso há uma busca 

incessante pela excelência, com foco no compromisso social e na melhora 

da qualidade de vida da população e dos serviços que o Contador pode 

prestar para Ji-Paraná e região. Tal proposta confere o primeiro passo rumo 

ao entendimento de que nos momentos de aprendizagem o educando se vê 

capaz de ser um agente transformador das realidades sociais, as 

experiências práticas reforçarão o legado de compromisso pessoal e 

profissional de valorizar a vida em primeiro plano e a necessidade de colocar 

seu saber da Contabilidade ao serviço da sociedade. Assim, realiza-se na 

prática a formação de profissionais adequados ao contexto social. 

Com a aproximação do processo de ensino aos princípios da equidade, 

o compromisso social é projetado não só por ações pontuais, mas a cada 

ciclo de aprendizagem. Há o compromisso em contextualizar o 

conhecimento acerca do objeto de estudo, ao qual se debruça 

temporariamente, para que o aluno compreenda a sua importância no 

desenvolvimento de um olhar cada vez mais holístico sobre o homem e 

sobre a realidade como um todo. 

Desde muito cedo, o graduando se depara com a realidade social e a 

este serão apresentadas ferramentas de construção de uma sociedade mais 

justa, onde se necessita não só exercer a aplicabilidade dos conhecimentos, 

mas outros aspectos como a escuta, ação compartilhada com a população 

e a coparticipação em ações de transformação das realidades. 

É nesse entendimento que visamos formar profissionais éticos, 

dedicados em suas atribuições e aplicando seus conhecimentos de maneira 

sustentável, preocupando-se com o meio ambiente com a sociedade e sua 

comunidade, bem como com todos os aspectos de relevância para sua 

profissão em concordância com a missão da instituição.  
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

 

4.1 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 
 

O papel da educação superior na formação do sujeito contempla alguns 

fatores significativos para qualificar esse nível de ensino, entre eles 

estabelecer as ligações efetivas entre o procedimento histórico/político da 

comunidade para uma análise e contextualização das instituições de 

educação superior (IES).  

As políticas institucionais do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

estão contempladas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

servem para balizar toda a construção do projeto pedagógico dos cursos. 

Em especial para o curso de Ciências Contábeis, as políticas institucionais 

para o ensino, a pesquisa e a extensão refletem a garantia do cumprimento 

da missão institucional e das diretrizes curriculares nacionais para esse 

curso.  

Assim, esse projeto pedagógico foi desenhado para garantir o princípio 

educativo que norteia o desenvolvimento da proposta curricular do curso à 

luz da missão institucional; da prática da interdisciplinaridade como princípio 

articulador entre os conteúdos das diversas áreas de estudo em torno de 

questões centrais da formação profissional; da pesquisa e da extensão como 

princípio cognitivo e instrumentalizador do trabalho docente de acordo com 

as diretrizes curriculares, da implementação e desenvolvimento das 

metodologias ativas da aprendizagem. 

Para tanto, o projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis foi 

pensado sob a égide das políticas institucionais de ensino, pesquisa e 

extensão com o intuito de propiciar a prática da interdisciplinaridade, pelas 

metodologias ativas - entre elas a de problematização e a de projetos, 

proporcionando aos discentes os elementos chaves para a formação de um 

profissional eficiente tecnicamente, consciente das relações sociais e de 

seus deveres éticos tendo como princípio a responsabilidade social. 

No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná cuja missão é a busca de 

inovação dos processos educacionais e sociais, as atividades de pesquisa 
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são definidas como fator de retroalimentação das atividades de ensino e de 

extensão. A pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos 

educacionais melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação 

do corpo discente e gerando benefícios para a comunidade regional.  

Institucionalmente, as pesquisas estão direcionadas ao fortalecimento 

de causas relevantes, que decorrem das atividades acadêmicas 

desenvolvidas no percurso do curso, atreladas, sobretudo à inserção do 

aluno na comunidade. Isso propiciará o desenvolvimento de atividades 

articuladas ao ensino, a pesquisa e à extensão, procurando evidenciar as 

suas interfaces, permitindo delinear linhas de pesquisas, atreladas aos 

objetivos do curso, fazendo uso de orientação metodológica e estatística, 

planejamento da captação, análise, organização e armazenamento dos 

dados coletados e geração de informação que irão enriquecer as 

publicações e informes acadêmicos.  

No que se refere à pesquisa, nos termos no PDI vigente (2016-2020), 

o UniSL tem em sua estrutura a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão responsável pela institucionalização de política estratégica no 

desenvolvimento dos pesquisadores, suas atuações e de fomento à 

pesquisa. 

Focando a constante busca pela qualidade, o graduando receberá os 

instrumentos necessários para desenvolver sua capacidade cognitiva e 

habilidades para atuar em todo o âmbito profissional. A interdisciplinaridade 

no processo de ensino e de aprendizagem e a flexibilidade na estrutura 

curricular deverá capacitá-lo à tomada de decisões quanto à continuidade de 

sua formação, qualificando-o para atuar em parceria com os demais 

profissionais na análise, planejamento e execução de projetos e demais 

áreas de sua competência. 

Deverá também dotá-lo de consciência crítica, ética e transformadora, 

como profissional que exerce seu papel diretamente sobre o meio ambiente, 

refletindo consequentemente em qualidade de vida para a população. Desta 

forma, o curso de Ciências Contábeis da UniSL, faz frente aos trabalhos, 

enriquecendo o ensino e ampliando o repertório acadêmico por meio de 

palestras, oficinas e semanas acadêmicas, produzidas e apresentadas por 

profissionais – contadores, auditores, controladores, peritos, entre outros. 
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A extensão é considerada como processo educativo, cultural e 

científico que se destina a desenvolver as relações da IES com a 

comunidade. Nesse sentido, a extensão vivenciada tratará da 

responsabilidade social da ciência e do UniSL; da aproximação dos saberes 

científicos e não científicos, da aproximação da sociedade com os avanços 

científicos conquistados pela pesquisa; da responsabilidade com a 

preservação dos valores culturais da comunidade.  

Com relação às atividades extensionistas o curso incentiva a participação de 

professores e acadêmicos nas diversas ações sociais programadas pelo 

UniSL, seja de forma institucional, ou em parceria com outros cursos, 

entidades, conselho de classe e outros. Além de promover aos acadêmicos, 

e também à comunidade local, cursos profissionalizantes para capacitação 

na área profissional contábil, como: departamento pessoal, escrituração 

fiscal e contábil, controles internos, matemática financeira, e outros.  

 

4.2 Objetivos do Curso 
 

O Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná, encontra-se alinhado aos artigos 3º e 4º, Resolução CNE/CES 10, 

de 16 de Dezembro de 2004– Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Ciências Contábeis e tem como objetivo principal formar profissionais 

generalistas, capazes de: 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-analítica de 

avaliação, quanto às implicações organizacionais com o advento da 

tecnologia da informação. 

Revela ainda, uma formação para o desenvolvimento, com motivação 

e permanente articulação, de competência para o trabalho em equipes 

multidisciplinares, com reconhecido nível de precisão para o exercício de 
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suas funções com ética e proficiência referente às atribuições e prerrogativas 

que lhe são prescritas através da legislação específica. 

Além de atender os objetivos preconizados na Resolução nº 10 de 

16/12/204, o profissional formado no curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná visa ainda suprir as demandas locais de 

profissionais para gestão nos diversos segmentos e vocações econômicos 

do Estado de Rondônia, quer seja ele em:  

 âmbito da formação empreendedora;  

 varejo e dos serviços em diversos segmentos;  

 na produção de bens acabados;  

 bem como também no tocante ao potencial local para o 

agronegócio sustentável através do corredor logístico da soja, 

carne bovina e pescado para países como: Holanda, China, 

Estados Unidos e outros. 

 

4.2.1 Objetivo geral  
 

O objetivo geral do Curso de Ciências Contábeis do UniSL é propiciar 

aos discentes em consonância com seu projeto pedagógico, buscando a 

formação de um profissional competente, cujo perfil esteja relacionado com 

o ambiente em que irá atuar: no desenvolvimento de habilidades e 

competências com sólida base teórico-prática e formação profissional 

generalista, capacitá-los para atuar crítica e criativamente no campo da 

ciência contábil, norteado por valores éticos, pessoais e sociais, visando à 

prática profissional competente, reflexiva e responsável.  

4.2.2 Objetivos específicos 
 

Baseado no Decreto-Lei nº 9.295-46, de 27 de maio de 1946, que 

regulamenta o exercício de Ciências Contábeis, os objetivos específicos do 

curso buscam desenvolver um profissional responsável por diferentes 

campos de atuação. Desta forma, o curso de Ciências Contábeis do UniSL 

tem seus objetivos específicos voltados para o atendimento das 

competências e habilidades que integram as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais. Acrescenta-se ainda, a preocupação com valores e posturas 

consideradas igualmente importantes para a formação e o exercício 

profissional, onde os acadêmicos deverão: 

 utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 

Ciências Contábeis e Atuariais; 

 demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 

contábil; 

 elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 

desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer 

que sejam os modelos organizacionais; 

 aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 

contábeis; 

 desenvolver, com motivação e através de permanente 

articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 

captação de insumos necessários aos controles técnicos, à 

geração e disseminação de informações contábeis, com 

reconhecido nível de precisão; 

 exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das 

funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e 

de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 

governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 

administradores de qualquer segmento produtivo ou 

institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 

gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua 

gestão perante à sociedade, gerando também informações 

para a tomada de decisão, organização de atitudes e 

construção de valores orientados para a cidadania; 

 desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação 

contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico 

analítica para avaliar as implicações organizacionais com a 

tecnologia da informação; 

 exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas 

que lhe são prescritas através da legislação específica, 
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revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais 

  

 No Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis do UniSL, estabeleceu-se a articulação com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), por meio da inserção regional, dos princípios filosóficos e 

metodológicos e das políticas efetivamente implantadas e consolidadas, 

bem como com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

principalmente no que se refere ao cumprimento da missão desta Instituição 

e na concretização dos objetivos e metas institucionais.  

No PPI do UniSL, tem-se clara a preocupação em formar profissionais 

competentes, críticos, possuidores de valores éticos e políticos, 

comprometidos com a reconstrução da sociedade, a partir da oferta de uma 

educação ancorada nos quatro pilares da educação, o que aliás se articula 

com o PDI, que estabelece como missão institucional da IES a formação do 

ser ético e moral. 

 

4.3 Perfil Profissional do Egresso 
 

O curso de Ciências Contábeis cumpre o estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional no que tange ao desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, talentos e atitudes dos educandos, que se 

relacionam essencialmente com as competências e habilidades descritas na 

Resolução CNE/CES nº10/2004 e está em consonância com Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), ao estabelecer perfil do egresso do Curso de 

Ciências Contábeis do UniSL, e com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, concebendo uma relação entre as intenções gerenciais e 

pedagógicas do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná com o previsto 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso.  

Além disso a competência atitudinal desenvolvida no aluno do curso 

de Ciências Contábeis está alicerçada pela missão do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná, no que tange ao comprometimento da instituição com 

o projeto nacional de desenvolvimento e do bem estar social. 
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Diante deste contexto, o perfil desejado pelo curso propicia uma visão 

generalista, com conhecimento em diferentes áreas da contabilidade, afins 

e correlatas, adaptando-se com maior facilidade àquela especialidade a que 

pretende dedicar-se.  

Atualmente, as atividades econômicas, fiscais e empresariais 

crescem em complexidade, exigindo um profissional contábil cada vez mais 

capacitado, pró-ativo, com visão gerencial, tecnológica e responsabilidade 

social, além da exigência do conhecimento técnico especifico da área. Para 

tanto, o curso apresenta uma ampla gama de conhecimentos relacionados 

com as características supra citadas que, em conjunto procuram a formação 

desejada de um profissional ético, empreendedor, de ampla visão de mundo 

e sólida formação técnica. 

 Para o melhor desenvolvimento de sua profissão deve ter as 

seguintes competências e habilidades: 

 Possuir capacidade para articular, motivar e liderar equipes de 

trabalhos de forma multidisciplinar, planejando e organizando a 

função de cada elemento do grupo; 

 Assumir com responsabilidade os serviços por ele executados, bem 

como zelar pelo sigilo das informações a ele confiadas e pelo bom 

relacionamento com os integrantes da classe contábil, conforme 

preconiza o Código de Ética do Contador;  

 Demonstrar criatividade, com visão sistêmica e interdisciplinar, 

buscando tecnologias inovadoras e novas formas de conhecimento; 

 Apresentar no exercício da profissão competência e habilidade 

numérica, raciocínio lógico e abstrato, alto nível de concentração e 

atenção;  

 Conhecer e aplicar adequadamente os princípios e normas inerentes 

às atividades da profissão contábil;  

 Tomar decisões com rapidez e consistência no conhecimento 

profissional, com domínio das terminologias e linguagem contábil; 

 Ter visão holística e promover ações preventivas que beneficiem a 

organização, sendo capaz de identificar, mensurar e fornecer 
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informações de âmbito financeiro, econômico, social, patrimonial, 

governamental e atuarial, com rigor técnico e científico, que possam 

permitir a tomada de decisões e julgamentos adequados por parte de 

quem usa tais informações;  

 Elaborar pareceres e Interpretação de relatórios tais como: 

balancetes de verificação, demonstrações contábeis e outros que se 

fizerem necessários para o desempenho eficiente dos usuários das 

diferentes organizações públicas e privadas;  

 Desenvolver, implantar e analisar sistemas de informações 

gerenciais, com auxílio da informática, para quantificação das 

informações patrimoniais, financeiras, econômicas, de receitas, 

custos e despesas, para prestação de contas aos administradores ou 

gestores, em suas tomadas de decisões. 

 

Assim, o perfil do egresso de Ciências Contábeis é marcado pelas 

seguintes áreas:  

O contador, no desempenho de suas funções, realiza trabalhos nas 

áreas empresariais, jurídicas, governamentais, educacionais e outras 

ligadas à profissão. 

Na área empresarial, maior campo de atuação do contador, são 

realizados os serviços de gestão, planejamento, coordenação, controle e 

auditoria das funções contábeis. 

Na área jurídica, o contador atua como auxiliar do judiciário 

realizando perícias contábeis, bem como prestando informações que servem 

de prova para suas decisões. 

Na área governamental, o contador trabalha planejando, 

coordenando e controlando os setores de contabilidade, nas esferas 

federais, estaduais e municipais, tanto do executivo como do legislativo, bem 

como atua como auditor fiscal de tributos. 

Na área educacional, o bacharel em ciências contábeis, dando 

continuidade aos seus estudos, atua como professor, orientador, 
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coordenador, pesquisador, etc., aprimorando e desenvolvendo a ciência da 

Contabilidade. 

Essas atribuições podem ser exercidas em órgãos públicos, 

particulares, instituições de ensino superior, atividades autônomas, 

organizações governamentais e não governamentais e em várias outras 

esferas que compõem o vasto campo de atuação da contabilidade. 

Deste modo, o perfil profissional do egresso do UniSL está de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso, sendo expressas as 

competências a serem desenvolvidas pelo discente e articuladas as 

necessidades e peculiaridades locais e regionais. 

 

4.4 Estrutura Curricular 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná está implementado de acordo com os 

princípios emanados do Decreto-Lei nº 9.295-46, de 27 de maio de 1946,  e 

da Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso.  

O curso está organizado conforme matriz curricular, que se decompõe 

em matriz de referência, orientando as competências e habilidades 

necessárias para formar o profissional que se pretende. Esta matriz foi 

concebida também para atender às peculiaridades regionais, tendo como 

foco o atendimento as demandas da Região Norte e de Ji-Paraná.  

A formação do contador está organizada em oito períodos semestrais, 

integralizados através de Disciplinas Obrigatórias, Atividades Práticas 

Supervisionadas/Trabalho Efetivo Discente, Atividades Complementares e 

Estágio Supervisionado (quando for o caso).   

O currículo do Curso de Ciências Contábeis é ofertado na modalidade 

presencial e possui carga horária total de 3.000 horas, desenvolvido em 

sistema seriado, sendo integralizado com no mínimo, de 8 semestres e no 

máximo de 14 semestres.  

A estrutura curricular do Curso de Ciências Contábeis no Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, contempla os conteúdos de formação 

básica, formação profissional e formação teórico-prática, permitindo sua 
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efetiva conclusão e integralização curricular em regime seriado semestral, 

respeitado o mínimo de cem dias letivos semestrais e demais disposições 

contidas na normativa vigente, contemplando de maneira excelente e 

sistêmica os aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade, 

transversalidade, relação teórico - prática, acessibilidade pedagógica e 

atitudinal com carga horária de 3.000 horas, adequada e compatível com o 

disposto na Resolução n. 02 de 18/06/2017. Sendo integralizado com no 

mínimo três mil horas (3.000), oito semestres e máximo de quatorze 

semestres. 

A articulação teórico-prática ocorre por meio de diferentes 

componentes curriculares:  

Disciplinas – 40 (quarenta)  

 1.437 horas de aulas Teóricas 

 480 horas de aulas Práticas (Projetos Integradores) 

 843 horas de Trabalho Efetivo Discente (TED); 

 120 horas de Estágio Supervisionado; 

 120 horas de Atividades Complementares . 

 

 As disciplinas são constituídas de componentes teóricos, práticos, em 

diferentes cenários de aprendizagens e por (TED) Trabalho Efetivo Discente, 

segundo o que a Resolução CNE/CES Nº 03 de 02 de julho de 2007, que 

preconiza o trabalho acadêmico efetivo. 

 As aulas têm duração de 90 minutos, o que constitui a hora-aula do 

UniSL, e, acontecem ao longo do semestre, que possuem 18 semanas, 

configurando carga horária de 30h e seus múltiplos de 60h semestrais etc.  

 Cada disciplina possui carga horária pré-definida de trabalho efetivo 

discente– TED, essas atividades são essencialmente problematizadoras 

relacionadas ao ensino aprendizagem, as quais integram as práticas 

pedagógicas dos planos de ensino de cada disciplina, realizadas fora da sala 

de aula, de maneira individual ou coletiva. O TED é voltado a: 

• promoção da apropriação do conhecimento, por meio das 

competências e habilidades propostas; 
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• melhoria do desenvolvimento acadêmico e profissional pela utilização 

de práticas pedagógicas que priorizem o uso de técnicas ativas de 

aprendizado e a autonomia do discente; 

• dentre outros objetivos relacionados a busca de uma autonomia e 

apropriação do saber por parte dos discentes.  

 

 O Projeto Integrador (PI) é um componente curricular essencial ao 

modelo do UniSL. Seu principal objetivo é a realização da integração dos 

conteúdos do período letivo correspondente, como também a articulação de 

ensino, pesquisa e extensão. Por meio dos Projetos Integradores, oferecidos 

em todos os semestres do curso, é promovida a interdisciplinaridade, a 

transversalidade e a articulação teórico-prática. Ele é pensado como 

elemento agregador, com a intenção de dar significado ao conhecimento e, 

dessa forma, aproximar os projetos pedagógicos ao mundo do trabalho, 

pensando na formação do indivíduo profissional, no ensino superior para as 

diversas carreiras. 

 As atividades complementares são lócus de flexibilização curricular, 

mediante a adoção de estratégias acadêmicas e de atividades didáticas, que 

despertem no estudante a necessidade de interação com outras áreas do 

saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o 

início do curso.  São compreendidas como componentes curriculares de 

caráter acadêmico, científico e cultural, cujo foco principal é o estímulo à 

prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

interdisciplinares, de forma a promover, em articulação com as demais 

atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

permitindo a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de 

competências e habilidades vinculadas ao mundo do trabalho e à prática 

social. 

 As ações de extensão são oferecidas na forma de ciclo de Palestras, 

jornadas científicas, cursos, palestras, seminários, dentre outros tipos de 

atividades de extensão. Elas promovem a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade, ao resgatarem experiências do educando, podendo 

abrigar atividades de pesquisa e de extensão. Elas atendem às temáticas 
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atuais como étnicos-raciais, afro-brasileira e indígena, acessibilidade, 

violência, diversidade humana e educação ambiental, no curso, em cada 

semestre, ocorre atividades que são complementares a formação do 

discente de Ciências Contábeis. 

 O estágio curricular obrigatório ocorre no(s) cenário(s) das 

organizações, em que o aluno desenvolve atividades que conduzam à 

vivência das competências profissionais requeridas e supervisionadas por 

professores de estágio em que os alunos apresentam ao final do seu estágio 

um relatório científico de atividades relativas aquilo que já aprendeu ou vem 

aprendendo no referido período cursado.  

 Com a inserção em 2019 de uma matriz que refletiu a necessidade do 

mercado de trabalho, em especial quanto a busca de um maior alinhamento 

da vivência das práticas contábeis. Isso, de fato, ocorreu por meio da 

inserção na matriz curricular de 2019 das disciplinas de Projetos 

Integradores em todos os períodos do curso, bem como demais atividades 

relativas à pesquisa e a extensão no curso de Ciências Contábeis.  

 No momento atual em que atualizamos a matriz curricular 

conseguimos refletir sobre a evolução e maturidade das disciplinas de 

Projetos Integradores, as quais também receberam outras denominações, 

definiu-se outras competências e habilidades, em detrimento da própria 

dinâmica que envolve o estudo das práticas contábeis. Conseguimos criar 

uma cultura e modelo de aprendizagem que reflete as necessidades das 

atuais organizações contábeis. 

 

4.4.1 Matriz Curricular 
 

 O currículo do curso de Ciências Contábeis foi concebido para 

propiciar uma formação dos alunos para atuarem com responsabilidade 

social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana. 

 Cabe enfatizar que o desenho desta proposta inovadora intra, 

interdisciplinar e transversal propicia uma conjugação de saberes, o 

aperfeiçoamento e a atualização técnico-científica, primando por uma 

formação na área humanística e de conhecimento técnico, com espírito 

científico, empreendedor e consciente da ética profissional.  
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O currículo do Curso de Ciências Contábeis, na modalidade 

presencial, do UniSL está coerente com os objetivos do curso e com o 

compromisso da mantenedora com a região onde está inserida, orienta para 

a formação de profissionais integrados com a realidade local e a qualificação 

despertada para o aproveitamento das potencialidades socioeconômicas e 

culturais, de modo a tornar os profissionais instrumentos do desenvolvimento 

regional. A visão crítica, empreendedora e humanística da realidade social, 

trabalhada ao longo de todo o curso, insere no aluno, por meio da 

conjugação da teoria à prática, uma perspectiva pluralista da prática das 

disciplinas e das atividades acadêmicas previstas para o curso. 

 

Quadro 2 – Dados sobre o curso 

 

Atividades Complementares: 120 h Período Letivo em Semanas:                  18 
Eletiva: 40 h Carga Horária Total:                          3.000 h 

Regime Letivo: Seriado Semestral – 8 
Semestres 

Turno de Funcionamento:                Noturno  
 

Tempo Mínimo para Integralização Curricular: 8 
semestres 

Nº de Vagas Anuais Oferecidas:           100 

Ato de Autorização: Portaria Ministerial n. º 105 de 
02/02/96 

Tempo Máximo para  
Integralização Curricular:     18 semestres 

Coordenadora: Profª. Msª. Marlene Muniz Oliveira Pilenghy 

FONTE: Elaborado pelo curso de Ciências Contábeis 

 

Respeitando os aspectos pedagógicos, o currículo do curso conta 

com estágios supervisionados que correspondem a 120 horas e disciplina 

eletiva com 40 horas. Aborda as áreas de conhecimento, habilidades, 

atitudes e valores éticos fundamentais à formação profissional. 

A matriz curricular (Tabela 4) dá visibilidade ao percurso que o aluno 

deve fazer para integralização curricular, indicando, para cada período as 

disciplinas e atividades complementares sugeridas, assim como as 

respectivas cargas horárias teóricas e práticas, a saber: 

 

 

 

 

Tabela 4 – Matriz curricular 

 



 

47 
 

1º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 

Teórica Prática TED Subtotal   

Comunicação Organizacional 54 0 26 80 0 80 
Diversidade Humana 27 0 53 80 0 80 
Fundamentos de 
Administração 54 0 26 80 0 80 
Fundamentos de Contabilidade 54 0 26 80 0 80 
Projeto Integrador: 
Planejamento de Carreira e 
Mercado 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 243 0 137 380 0 380 

       
2º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 

Teórica Prática TED Subtotal   

Direito Empresarial e 
Trabalhista 54 0 26 80 0 80 
Contabilidade Empresarial 54 0 26 80 0 80 
Comportamento e 
Desenvolvimento 
Organizacional 54 0 26 80 0 80 
Fundamentos de Economia 54 0 26 80 0 80 
Projeto Integrador: Diversidade 
Organizacional 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 270 0 110 380 0 380 

       
3º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 

Teórica Prática TED Subtotal   

Sistema de Informação e 
Governança Tecnológica 54 0 26 80 0 80 
Gerenciamento Estratégico de 
Custos 54 0 26 80 0 80 
Matemática Financeira 54 0 26 80 0 80 
Empreendedorismo e 
Responsabilidade Socio 
Ambiental 54 0 26 80 0 80 
Projeto Integrador: Gestão da 
Inovação e Startups 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 270 0 110 380 0 380 

       
4º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 
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Teórica Prática TED Subtotal   

Direito Tributário 54 0 26 80 0 80 
Contabilidade Tributária 54 0 26 80 0 80 
Teoria da Contabilidade 54 0 26 80 0 80 
Contabilidade Intermediária 54 0 26 80 0 80 
Projeto Integrador: 
Planejamento Tributário 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 270 0 110 380 0 380 

       
5º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 

Teórica Prática TED Subtotal   

Análise de Custos 27 0 13 40 0 40 
Estrutura das Demonstrações 
Contábeis 27 0 13 40 0 40 
Análise das Demonstrações 
Contábeis 54 0 26 80 0 80 
Contabilidade Societária e 
Avançada 54 0 26 80 0 80 
Administração Financeira 54 0 26 80 0 80 
Projeto Integrador: Jogos de 
Empresas 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 270 0 110 380 0 380 

       
6º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 

Teórica Prática TED Subtotal   

Direito Previdenciário 27 0 13 40 0 40 
Noções de Atuária 27 0 13 40 0 40 
Gestão Integrada de Talentos 54 0 26 80 0 80 
Contabilidade Trabalhista e 
Previdenciária 27 0 13 40 0 40 
Controladoria e Compliance 54 0 26 80 0 80 
Projeto Integrador: Folha de 
Pagamento 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 243 0 97 340 0 340 

       
7º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 

Teórica Prática TED Subtotal   

Orçamento e Contabilidade 
Pública 54 0 26 80 0 80 
Auditoria Contábil 54 0 26 80 0 80 
Finanças Corporativas e 
Mercado de Capitais 27 0 13 40 0 40 
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Contabilidade Social e 
Ambiental  27 0 13 40 0 40 
Estágio Supervisionado I 0 0 0 0 60 60 
Projeto Integrador: 
Planejamento Tributário 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 216 0 84 300 60 360 

       
8º Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 

Carga horária 
Disciplinas Estágio Total 

Teórica Prática TED Subtotal   

Perícia e Arbitragem 27 0 13 40 0 40 
Tópicos Contemporâneos em 
Contabilidade 54 0 26 80 0 80 
Eletiva 27 0 13 40 0 40 
Estádio Supervisionado II 0 0 0 0 60 60 
Projeto Integrador: Perícia e 
Auditoria Contábil 54 0 6 60 0 60 
Subtotal 162 0 58 220 60 280 

       

Carga Horária Disciplinas Teóricas 

Carga 
Horária 

Disciplinas 
Práticas e 

Projeto 
Integrador 

Carga 
horária 

Trabalho 
Efetivo 

Discente- 
TED 

Atividades 
Complementares 

Estágio 
Supervisionado 

  
1.512 432 816 120 120   

Carga Horária Total do Curso   
3.000 horas   

 

FONTE: Elaborado pelo curso de Ciências Contábeis 

 

4.4.2 Coerência dos Objetivos do Curso com a Estrutura Curricular 

 

 O currículo do Curso de Ciências Contábeis está coerente com os 

objetivos do curso e com o compromisso do UniSL com a região onde está 

inserida, orientada para a formação de profissionais integrados com a 

realidade local e a qualificação voltada para o aproveitamento das 

potencialidades socioeconômicas e culturais, de modo a tornar os 

profissionais instrumentos do desenvolvimento regional.  

A visão crítica, empreendedora, inovadora e humanística da realidade 

social, trabalhada ao longo de todo o curso, insere no aluno, por meio da 
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conjugação da teoria à prática, uma perspectiva pluralista da prática das 

disciplinas e das atividades acadêmicas previstas para o curso. 

Importante estabelecer uma relação entre os objetivos do curso com 

as disciplinas aplicadas.  

Nesse sentido, a tabela a seguir traz em seu conteúdo, não apenas a 

descrição dos objetivos, já elencados anteriormente, mas principalmente a 

sua relação com as disciplinas do curso. 

 

Quadro 3 – Objetivos do curso com as disciplinas aplicadas 

OBJETIVOS DO CURSO DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DO CURSO 
 

 

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

Fundamentos de Contabilidade 
Contabilidade Empresarial  
Contabilidade Intermediária 
Contabilidade Tributária 
Teoria da Contabilidade 
Contabilidade Societária e Avançada 
Estrutura das Demonstrações Contábeis 
Contabilidade Trabalhista e Previdenciária 
Noções de Atuária 
Contabilidade Social e Ambiental 
Matemática Financeira 
Orçamento e Contabilidade Pública 
Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 

 
 
 
 
 
Demonstrar visão sistêmica e 
interdisciplinar da atividade contábil 

Comunicação Organizacional 
Diversidade Humana 
Comportamento e Desenvolvimento Organizacional 
Direito Empresarial e Trabalhista 
Fundamentos de Economia  
Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental 
Sistema de Informações e Governança Tecnológica 
Direito Tributário 
Controladoria e Compliance 
Direito Previdenciário 
Gestão Integrada de Talentos 
Finanças Corporativas e Mercados de Capitais 
Eletiva 

Elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais 

Análise das Demonstrações Contábeis 
Auditoria Contábil 
Perícia e Arbitragem  
Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 

 
 

Aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis 

Fundamentos de Contabilidade 
Direito Tributário 
Estrutura das Demonstrações Contábeis 
Contabilidade Trabalhista e Previdenciária 
Direito Previdenciário 
Orçamento e Contabilidade Pública 
Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 

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 

 

Comunicação Organizacional                     
Comportamento e Desenvolvimento Organizacional   
Gerenciamento Estratégico de Custos                   
Gestão Integrada de Talentos 

 Fundamentos de Contabilidade 
Contabilidade Empresarial  
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Exercer suas responsabilidades com o 
expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações 
de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais, que 
viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer 
segmento produtivo ou institucional o 
pleno cumprimento de seus encargos 
quanto ao gerenciamento, aos controles 
e à prestação de contas de sua gestão 
perante à sociedade, gerando também 
informações para a tomada de decisão, 
organização de atitudes e construção 
de valores orientados para a cidadania 
 
 
 
 

Contabilidade Intermediária 
Contabilidade Tributária 
Teoria da Contabilidade 
Contabilidade Societária e Avançada 
Estrutura das Demonstrações Contábeis 
Contabilidade Trabalhista e Previdenciária 
Noções de Atuária 
Contabilidade Social e Ambiental 
Matemática Financeira 
Orçamento e Contabilidade Pública 
Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 
Fundamentos de Economia  
Gerenciamento Estratégico de Custos 
Administração Financeira 
Pericia e Arbitragem 
Auditoria Contábil 
Análise das Demonstrações Contábeis 
Análise de Custos 
Controladoria e Compliance 
Finanças Corporativas e Mercados de Capitais 

 
 
 
 
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 

Contabilidade Empresarial  
Contabilidade Intermediária 
Contabilidade Tributária 
Contabilidade Societária e Avançada 
Estrutura das Demonstrações Contábeis 
Contabilidade Trabalhista e Previdenciária 
Contabilidade Social e Ambiental 
Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 
Gerenciamento Estratégico de Custos 
Administração Financeira 
Análise das Demonstrações Contábeis 
Análise de Custos 
Controladoria e Compliance 

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

 
 
Fundamentos da Contabilidade 
Teoria da Contabilidade 

FONTE: Elaborado pelo curso de Ciências Contábeis 

 

4.4.3 Flexibilidade 
 

 As diretrizes pedagógicas adotadas para o Curso de Ciências 

Contábeis conduzem à flexibilização dos componentes curriculares, ou seja, 

o projeto pedagógico busca contemplar as inovações que possibilitem essa 

flexibilidade, como o incentivo a prática da extensão e pesquisa.  

 O currículo do curso está de acordo com as diretrizes curriculares 

nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, que permite essa 

flexibilidade. 

 Outra forma de flexibilização é a oferta dos Estágios Supervisionados, 

os quais se apresentam como integrantes de espaço curricular propício ao 

desenvolvimento e atendimento das individualidades do discente. 
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 Por fim, a flexibilidade curricular também está garantida no curso nos 

eixos de conhecimento de fundamentação, conhecimento profissional, 

trabalho de curso, estágio supervisionado e disciplina eletiva, cujo objetivo é 

fornecer aos alunos o contato com temas emergentes da área, tratamento 

de problemas socioculturais, econômicos e políticos da atualidade, 

permitindo maior flexibilidade e atualização dos conteúdos. 

 

4.4.4 Interdisciplinaridade e Transversalidade 
 

 O UniSL entende ser de fundamental importância a aplicação do 

conceito da interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem, já que o 

termo significa uma relação de reciprocidade, de maturidade, que pressupõe 

uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento. 

 Além disso, é importante que os estudantes percebam como os 

conteúdos escolhidos para o curso se combinam e se relacionam, 

caracterizando uma aprendizagem que prevê o desenvolvimento de 

múltiplos raciocínios e interpretações sobre um mesmo objeto de estudo.  

 Neste sentido, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade se 

caracteriza pela intensidade das trocas entre especialistas e pelo grau de 

integração real das disciplinas do curso, inseridos no projeto pedagógico. 

 Assim, este projeto pedagógico de curso propõe as seguintes ações 

para efetivação da interdisciplinaridade: 

● Organização de espaços de discussão docente para estabelecer o 

inter-relacionamento entre as diversas disciplinas que compõem o 

currículo deste curso e discutir a elaboração dos seus planos de 

ensino e aprendizagem; 

● Implantação do programa de Eixos de Integração Temática para 

fixação de conteúdos e atividades integradoras e de auto estudo; 

● Integração teoria e prática por meio de programas como: iniciação 

científica, monitoria, projeto integrador, estágio supervisionado e 

atividades complementares. Destas atividades, apenas o estágio 

supervisionado deve ser presencial e sob supervisão do professor do 

curso. 
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 Também, destaca-se a transdisciplinaridade como o processo de 

desdobramento do conhecimento a ser adquirido, dando ênfase aos campos 

de saber necessários à formação do indivíduo.  

 Dentro desse contexto, a transversalidade apresenta-se como um 

caminho possível de integração e interação do conhecimento, sendo um 

modo de reflexão-ação, capaz de desconstruir e reconstruir a relação entre 

os diversos saberes, ressignificando-os. Portanto, a transdisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transversalidade estão presentes nas ações didático-

pedagógicas do UniSL integrando-as de maneira harmônica em todo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.4.5 Articulação da Teoria com a Prática 
 

 No curso de Ciências Contábeis a articulação teoria-prática baseia-se 

na tese segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática e a ela 

retornar mediado pela reflexão teórica. Trata-se de enfatizar o estudo e a 

reflexão epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto 

social do educando e dos desafios presentes.  

 Dessa forma desde o primeiro período a articulação teórico-prática 

contribui com a formação acadêmica em que os acadêmicos realizam 

atividades de pesquisa e diagnósticos dos problemas das organizações. Isso 

ocorre em todos os semestres do curso.  

 Dentre as atividades teóricas que os levam ao processo de formação 

contínuo, estão as disciplinas de direito e legislação tributária, direito e 

legislação empresarial, introdução a contabilidade, que compreendem 

disciplinas do primeiro ao terceiro períodos. 

 E com relação as disciplinas mais específicas estão os Projetos 

Integradores e o Estágio Supervisionado I e II. 

 Em todas essas disciplinas e para essas disciplinas, as metodologias 

ativas contribuem com esta articulação, ao estimular no curso a aplicação 

de metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem como 

instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando também a 

cultura da iniciação científica, da discussão, do debate, do levantamento de 

situações-problema para análise crítica.  
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 Para fechamento dessa articulação ainda devemos citar a importância 

da extensão acadêmica, pela qual o aluno complementa as ações teórico-

práticas desenvolvidas, como o estágio supervisionado do curso que fecha 

toda articulação teórica com a prática existente, garantindo o processo de 

formação. 

 

4.5 Conteúdo Curricular 
 

O currículo do curso de Ciências Contábeis foi concebido para 

propiciar uma formação dos alunos para atuarem como Contadores tendo 

como responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e 

da dignidade humana, sendo, fundamentalmente, resultado da reflexão 

sobre a missão, concepções e objetivos do UniSL.  

Também foram consideradas as características especiais do 

profissional que se pretende formar e é por isso que o UniSL preconiza como 

política de ensino a construção de uma matriz de referência (matriz por 

competência) orientadora dos conteúdos curriculares. As disciplinas que 

compõem a matriz curricular podem ser classificadas pelos seus conteúdos 

como de formação básica, profissional e complementar.  

Na matriz de comunalidade observa-se que as disciplinas teóricas do 

curso de Ciências Contábeis que totalizam 1.480 horas, excluindo desse 

computo as atividades complementares e o estágio supervisionado.  

As disciplinas comuns aos cursos totalizam 1.280 horas. As 

disciplinas comuns aos cursos representam um avanço em termos de 

geração de sinergias entre as profissões, evidenciando, neste caso por haver 

mais horas, não significa que ambos os cursos estejam perdendo 

importantes conteúdos, haja vista, que nas DCNS de cada curso, preconiza-

se a internalização de competências e habilidades que em momento 

atendem as especificidades de cada curso.  

Na figura seguinte apresentamos um mapa das disciplinas que se 

enquadram como de formação básica, profissional e complementar.  

O curso de Ciências Contábeis tem 70% de sua carga horária para a 

formação profissional, considerando neste caso tanto as disciplinas da 

comunalidade entre os cursos como as específicas do curso de Ciências 
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Contábeis; dezenove por cento das disciplinas são de formação básica; e 

onze por cento de formação complementar, as quais consideramos que:  

-Caracteriza-se os projetos integradores e os estágios 

supervisionados como disciplinas que apresentam competências e 

habilidades para a formação profissional, bem como as disciplinas 

específicas do curso e as disciplinas comuns ao curso de Ciências 

Contábeis. 

As atividades complementares bem como as disciplinas: Diversidade 

Humana, Empreendedorismo e Responsabilidade Sócio Ambiental, e a 

Eletiva fazem parte dos 11% de disciplinas de formação complementar. 

A Matriz Curricular evidencia a integração horizontal e vertical de 

temas, conteúdos que são norteados por grandes eixos temáticos, que 

apresentam temas unificados que serão desenvolvidos em unidades 

menores de caráter interdisciplinar. A estruturação dos eixos se dá por meio 

de aproximação sistemática dos saberes e a determinação de sua aplicação 

se dá em diferentes momentos da construção do saber durante o processo 

de Graduação. Os eixos temáticos são: Formação Geral, Componentes 

Específicos e Atividades Complementares. 
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Figura 3 : Mapa de Comunalidade 
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Figura 4: Mapa da Matriz Curricular de Ciências Contábeis
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 Definidos os eixos principais com os critérios anteriormente 

mencionados, os objetivos de produção do conhecimento serão 

criteriosamente aplicados em graus crescentes de complexidade, 

considerando-se o desenvolvimento máximo de dimensões inseridas em 

cada contexto do desenvolvimento do conhecimento. 

 Os itens de complexidade inicial apresentam de forma marcante a 

aproximação do aluno com a realidade das organizações públicas e 

privadas. Essa ênfase ocorre no desenvolvimento do conhecimento por meio 

de ações nas aplicações em praticamente todos os oito períodos do curso, 

ocorrendo por meio das atividades do estímulo à problematização que 

resultam nas práticas de pesquisa, diagnósticos e apresentação de soluções 

para os problemas das empresas nas disciplinas de Projeto Integrador. 

 As atividades a serem desenvolvidas na organização curricular 

proposta nesse Projeto Pedagógico de Curso, também incluirão 

conhecimentos do contexto social, histórico e cultural da população 

brasileira, bem como os elementos que transformam esses contextos em 

face das realidades, hábitos culturais, transformação das culturas e suas 

interferências no ambiente.  

 A educação ambiental, a valorização da educação e as relações 

étnicos raciais serão atividades de cunho institucional e transversal no 

UniSL, ou seja, anualmente serão desenvolvidos eventos que envolverão 

todos os cursos da instituição. Tais eventos serão direcionados para 

estratégias que abordem temas sobre o meio ambiente, educação 

ambiental, relações étnico-raciais e o papel do curso de neste processo 

também fruto das disciplinas de Desenvolvimento Pessoal e Profissional; 

Diversidade Humana, bem como atividades realizadas nas disciplinas de 

Projeto Integrador, resultantes das pesquisas e atividades orientadas pelos 

docentes. 

 A educação em direitos humanos é trabalhada direta e indiretamente 

nas disciplinas Diversidade Humana, Comportamento Organizacional e no 

PI Diversidade Organizacional. Também está presente nas atividades 

acadêmicas de extensão e pesquisa, além de percorrer de forma transversal 

nas atividades complementares onde essa temática esteja envolvida. 
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 É importante salientar que os eixos horizontais evidenciam a 

integração dos processos disciplinares durante o curso, articulando os 

conteúdos e promovendo a construção gradativa e conjunta de 

conhecimentos baseados no contexto de maior significado para a formação 

profissional. 

 O currículo do Curso de Ciências Contábeis abrange uma sequência 

de disciplinas e atividades ordenadas em uma seriação adequada aos 

componentes do plano do curso (formação geral, específica e teórico-

prática), que constituem um ciclo comum e outro específico, formado por 

conteúdos que favorecem os conhecimentos científicos, tecnológicos e 

instrumentais que caracterizam a profissão. 

Para Oliveira (2005): 

 Quando se fala em formação integral, tem-se em vista a exigência 
de totalidade no processo formacional do graduando, posta por 
Masetto (1998): desenvolvimento na área de conhecimento; 
desenvolvimento no aspecto afetivo-emocional, isto é, 
desenvolvimento  de habilidades; desenvolvimento de atitudes e 
valores que se  traduzem em criticidade, trabalho em equipe, 
cooperação,  estabelecimento de relações intra e inter curso, 
participação  na sociedade; ética em suas abordagens mais amplas 
(valores  pessoais, grupais e profissionais). Todos esses enfoques 
precisam ser aprendidos nos cursos superiores, em perspectiva 
interdisciplinar. 

 

A Quadro 04 demonstra o cumprimento do Curso de Ciências 

Contábeis do UniSL em relação aos conteúdos exigidos pelo ENADE para a 

área do curso, conforme estabelece a Portaria INEP nº 439, de 30 de maio 

de 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Disciplinas da Matriz X Conteúdos ENADE 
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1 Fundamentos de Contabilidade 80
2 Teoria da Contabilidade 80
3 Fundamentos de Administração 80
4 Contabilidade Societária e Avançada 80
5 Contabilidade Empresarial 80
6 Contabilidade Intermediária 80
7 Contabilidade Social e Ambiental 40
8 Gerenciamento Estratégico de Custos 80
9 Análise de Custos 40
10 Controladoria e Compliance 80
11 Comunicação Organizacional 80
12 Comportamento e Desenvolvimento Organizacional 80
13 Projeto Integrador: Diversidade Organizacional 60
14 Sistema de Informação e Governança Tecnológica 80
15 Projeto Integrador: Gestão da Inovação e Startups 60
16 Orçamento e Contabilidade Pública 80
17 Projeto Integrador: Gestão Pública 60
18 Auditoria Contábil 80
19 Projeto Integrador: Perícia e Auditoria Contábil 60
20 Perícia e Arbitragem 40
21 Projeto Integrador: Perícia e Auditoria Contábil 60
22 Estrutura das Demonstrações Contábeis 40
23 Análise das Demonstrações Contábeis 80
24 Administração Financeira 80
25 Fundamentos de Economia 80
26 Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental 80
27 Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 40
28 Projeto Integrador: Jogos de Empresas 60
29 Contabilidade Societária e Avançada 80
30 Contabilidade Empresarial 80
31 Direito Empresarial e Trabalhista 80
32 Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 80
33 Direito Tributário 80
34 Contabilidade Tributária 80
35 Projeto Integrador: Planejamento Tributário 60
36 Direito Empresarial e Trabalhista 80
37 Direito Previdenciário 40
38 Contabilidade Trabalhista e Previdenciária 80
39 Projeto Integrador: Folha de Pagamento 60

Noções atuariais 41 Noções de Atuária 40
42 Projeto Integrador: Planejamento de Carreira e Mercado 60
43 Diversidade Humana 80
44 Gestão Integrada de Talentos 80

HORAS

Métodos quantitativos aplicados à 
contabilidade

40 Matemática Financeira 80

DISCIPLINAS DA MATRIZ CURRICULAR 

Administração financeira

Ética e legislação profissional

Legislação societária e empresarial

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO 
ENADE PARA CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Teoria e História da Contabilidade

Contabilidade 
financeira/societária

Contabilidade Gerencial e custos

Controladoria

Sistemas de Informações 
contábeis
Contabilidade aplicada ao setor 
público

Auditoria

Perícia e arbitragem

 Análise de demonstrações 
contábeis

Legislação fiscal e tributária

Legislação social e trabalhista
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Superar a ideia de que o conhecimento se processa em campos 

fechados em si mesmos é o objetivo da interdisciplinaridade. A organização 

curricular deve ser tratada de forma a minimizar o isolamento e a 

fragmentação entre as diferentes disciplinas, agrupando-as num todo mais 

amplo. E todo o currículo proposto se estabelece como caminho para se 

alcançar o perfil do egresso desejado do profissional da Contabilidade.  

Os conteúdos curriculares estão dispostos de acordo com os eixos 

temáticos de acordo com a Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 

2004:  

• Eixo I- Formação Básica;  

• Eixo II- Formação Profissional;  

• Eixo III- Formação Teórica-Prática;  

,  

Todos os eixos estão previstos no ementário com as respectivas 

bibliografias básica e complementar. 

Superar a ideia de que o conhecimento se processa em campos 

fechados em si mesmos é o objetivo da interdisciplinaridade. A organização 

curricular deve ser tratada de forma a minimizar o isolamento e a 

fragmentação entre as diferentes disciplinas, agrupando-as num todo mais 

amplo. E todo currículo proposto se estabelece como caminho para se 

alcançar o perfil do egresso desejado do profissional contador. A Matriz 

Curricular do curso de Ciências Contábeis é composta por três eixos 

integradores.  

Os conteúdos curriculares estão dispostos de acordo com os eixos 

temáticos, disposto: 

 

Eixo I – Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos 

Quantitativos, Matemática e Estatística. 

 

Eixo II – Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias 

da Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de 

quantificações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e 
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não-governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, 

com suas aplicações peculiares ao setor público e privado; 

 

Eixo III – Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, 

Prática em Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para 

Contabilidade. 

 

 A adequação e atualização dos planos de ensino ocorrerá sempre que 

necessário e levará em consideração os objetivos do curso, o perfil do 

egresso e o mercado de trabalho em harmonia com a matriz curricular. 

Nesse sentido, a elaboração dos planos de ensino das disciplinas do 

currículo do Curso de Ciências Contábeis é realizada com base nas ementas 

do projeto pedagógico do curso, de modo que os conteúdos dos períodos 

que abrangem completamente os temas constantes nas suas respectivas 

ementas, para o desenvolvimento de competências e habilidades. 

 

4.6 Matriz de Referência 
 

O Centro Universitário tem entendido que a Matriz Curricular direciona 

o currículo de uma instituição de ensino, levando em conta as concepções 

de ensino e aprendizagem, apresentando competências e habilidades, 

conteúdos, metodologias e processos de avaliação. Concebe a Matriz de 

Referência, conforme consta em anexo, como orientadora do processo 

avaliativo da Matriz Curricular com base nas DCNs (Res. CNE/CP Nº 10 DE 

2004). 

A Matriz de Referência também leva em conta as concepções de 

ensino e aprendizagem da área, mas é composta pelo conjunto de 

competências e habilidades, definidas em unidades denominadas 

descritores. Embora tenham finalidades diferentes, é impensável tratar da 

Matriz de Referência sem considerar a Matriz Curricular que lhe dá suporte. 

O termo matriz refere-se a uma maneira de apresentar relações entre 

duas ou mais variáveis de naturezas distintas, um cruzamento. E esse 

“cruzamento” dos conteúdos com as competências (operações mentais) 
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envolvidas, em seus diferentes níveis de complexidade, gera as associações 

desejadas e em cada uma delas, a indicação das habilidades a serem 

desenvolvidas e consequentemente avaliadas. 

No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, a Matriz de Referência 

alimenta sistemicamente o planejamento docente. O formulário de 

planejamento já apresenta o docente às “Unidades de Ensino”, sua (s) 

habilidade (s), e finalmente, às respectivas unidades de aprendizagens 

denominadas descritores. 

Assim, a Matriz de Referência apresenta de modo explícito, o que se 

quer verificar em termos de avanços da aprendizagem dos estudantes. As 

habilidades indicam a formulação dos instrumentos de avaliação e a análise 

dos resultados do desempenho. Portanto, essa matriz aponta para 

habilidades a serem desenvolvidas, evocam os conteúdos que estão 

informados com uma função mental, via descritores, e alimenta a avaliação 

processual e somativa ao longo do semestre, como a Avaliação Processual 

Sistematizada. 

Portanto, o processo de aprendizagem no UniSL está planificado: 

Matriz Curricular – Matriz de Referência – Planejamento do Percurso 

Aprendizagem – Avaliação Sistematizada.  

 

4.7 Ementário – bibliografia básica e complementar 
 

As bibliografias básicas (Tabela 7 e Figura 3) e complementares das 

disciplinas serão renovadas durante o processo periódico de atualização dos 

planos de ensino, conforme projeto pedagógico do curso e a política de 

atualização do acervo bibliográfico, conforme indicação dos professores e 

validação de estudo realizado pelo NDE do curso de Ciências Contábeis. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Ementário e Bibliografia do curso de Ciências Contábeis 
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PRIMEIRO PERÍODO 

 Diversidade humana 

Ementa: Contato Inter étnico, diversidade cultural, cultura e sociedade, 

colonialismo, decolonialidade e história do Brasil. História, Cultura e 

Questões Étnicas afro-brasileira e indígena. Desigualdade social e 

heranças coloniais. Políticas étnico-raciais e políticas públicas. Direitos 

Humanos e o Brasil Contemporâneo e na Globalização das culturas 

híbridas. Filosofias ecológicas, meio ambiente e educação ambiental. 

Crescimento, Desenvolvimento e Sustentabilidade. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1. MARCONI, Maria de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. 

Antropologia: uma introdução. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

[Minha Biblioteca]  

2. COSTA, Silvia Generali da. Comportamento organizacional: 

cultura e casos brasileiros. Rio de Janeiro: LTC, 2014. [Minha 

Biblioteca]. 

3. SILVEIRA, Elaine da; OLIVEIRA, Lizete dias de (Org.). 

Etnoconhecimento e saúde dos povos indígenas do RS. Canoas: 

Ulbra, 2004. 155 p. ISBN 978-85-7528-139-9. 

1. ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. 

Porto Alegre: ArtMed, 2009. [Minha Biblioteca] 

2. FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Rio de Janeiro: LTC, 

2014. [Minha Biblioteca] 

3. WITT, Jon. Sociologia. 3.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. (Série A). 

[Minha Biblioteca]. 

4. FLAMARION, Caldeira Ramos. Manual de filosofia política: para 

os cursos de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências 

sociais. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. [Minha Biblioteca] 

5. SCHAEFER, Richard T. Fundamentos de sociologia. 6.ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2016. [Minha Biblioteca] 

 Fundamentos de Contabilidade 

Ementa: A ciência contábil. História e evolução da Contabilidade. 

Demonstrações Contábeis 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 4.ed. São Paulo: Saraiva 
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Educação, 2018. 

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

introdutória e intermediária. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 

3. GUERRA, Luciano. A nova contabilidade: convergência ao padrão 

internacional. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
 

Bibliografia Complementar: 

1. GRECO, Alvísio Lahorgue. Contabilidade: teoria e prática básicas

Paulo: Saraiva, 2016. Minha Biblioteca. 

2. IUDÍCIBUS, de, S., MARION, Carlos, J., FARIA, de, A. C. Introdução à Teoria 

da Contabilidade - Para Graduação, 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. [Minha 

Biblioteca]. 

3. IUDÍCIBUS, (Coord.), S.D.E. A. Contabilidade Introdutória, 12ª edição

Paulo; GEN/Atlas, 2019. [Minha Biblioteca] 

4. MARION, Carlos, J. Contabilidade Empresarial, 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

[Minha Biblioteca]. 

5. VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez, Contabilidade básica. 18.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. [Minha Biblioteca]. 
 

 Fundamentos da Administração: 

Ementa: Conceitos atuais e bases históricas da Administração, das 

Teorias das Organizações, Tecnologias/Teorias Administrativas – origens, 

contribuições e as tendências da Administração – Processo 

Administrativo e seus elementos – Planejamento, Organização, Gestão 

de Pessoas, Direção e Avaliação – Aplicações – Abordagem, Premissas, 

Princípios, Características, Funções, Níveis e Fatores de Influência – da 

Administração. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 7.ed. 

Rio de Janeiro, Campus/Elsevier, 2014. 

2. GIL, Carlos, A. Teoria Geral da Administração - Dos Clássicos à 

Pós-modernidade. São Paulo, Atlas, 2016, [Minha Biblioteca] 

3. MAXIMIANO, A. Fundamentos da Administração-Introdução à 

Teoria Geral e aos Processos da Administração. GEN/LTC, Rio 

de Janeiro, 2015 [Minha Biblioteca].   

Bibliografia Complementar: 

1. ARAGÃO, Souza, J.E.D. O., FILHO, E., (orgs.), E. Introdução à 

Administração - Desenvolvimento Histórico, Educação e 
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Perspectivas Profissionais. São Paulo, GEN/Atlas/Empreende, 

2016 [Minha Biblioteca].  

2. AFFONSO, Fonseca, L. M., Guazzelli, Arianne, Dias, Clarisse, 

Rech, Roque, A., Santos, Andrea. Teoria Geral da Administração 

I, Porto Alegre, SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca].  

3. CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os 

novos horizontes em administração. Barueri-SP, Manole, 3ª ed., 

2014 [Minha Biblioteca].  

4. FERRARI, F.D. L. Teoria Geral da Administração II. Porto Alegre 

, SAGAH; 2018. [Minha Biblioteca]. 

5. OLIVEIRA, de, D.D.P. R. Administração. São Paulo, GEN/Atlas, 

2019 [Minha Biblioteca] 

 Comunicação organizacional 

Ementa: Comunicação organizacional: Conceitos básicos e abrangência; 

O sistema de comunicação nas organizações: processos, níveis de 

análises, barreiras, fluxos e redes (formal e informal); Os meios de 

comunicação nas organizações: classificação, características e 

linguagens das principais mídias internas e externas; Comunicação 

interna: conceitos, importância, novas exigências e novas práticas; 

Comunicação Corporativa 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. BUENO, Wilson da Costa- Comunicação empresarial e gestão 

de marcas. Barueri : Manole, 2018. ISBN 9788520455708. Minha 

Biblioteca  

2. KUNSCH, Krohling, M. M. Comunicação Organizacional. São 

Paulo: Saraiva, 2009. ISBN: 978-85-02-109-26-1. Minha Biblioteca 

3. TOMASI, Carolina. Comunicação empresarial. 5.ed. São Paulo: 

Atlas, 2019. ISBN 978-85-97-02049-6. Minha Biblioteca  

Bibliografia Complementar: 

1. FLATLEY, Marie, RENTZ, Kathryn, LENTZ, Paula. Comunicação 

empresarial - série a. 2.ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. ISBN 978-

85-8055-458-8. Minha Biblioteca 

2. FRANÇA, A.S. Comunicação oral nas empresas: como falar bem 

em público. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9910-6. 

Minha Biblioteca 

3. FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação escrita nas empresas: teorias 



 

67 
 

e práticas. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-7623-7. Minha 

Biblioteca 

4. MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

5. MASIP, Vicente. Fundamentos lógicos da interpretação de textos e 

da argumentacão. [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

 Projeto integrador: Planejamento de Carreira e Mercado 

Ementa: Interdisciplinaridade. Atividades Práticas de Desenvolvimento 

Profissional e Pessoal. Planejamento e Gestão da Formação da Carreira. 

Flexibilidade e adaptação ao Mercado Contemporâneo. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Escolha seu Futuro: Como Definir e 

Construir o seu Caminho Profissional. Manole; Barueri-SP, 

2012. [Minha Biblioteca] 

2. DUTRA. Gestão de Carreiras - A pessoa, a organização e as 

oportunidades. 2.ed.  São Paulo: Atlas, 2019. ISBN 978-85-97-

01294-1. Minha Biblioteca 

3. MEGGINSON, Leon C.; MOSLEY, Donald C.; PIETRI JR., Paul H. 

Administração: conceitos e aplicações. 4.ed. São Paulo: Harbra, 

1998. ISBN: 85-294-0064-X. 

Bibliografia Complementar: 

1. OLIVEIRA, de, D.D.P. R. Como elaborar um plano de carreira 

para ser um profissional bem-sucedido, 3.ed. São Paulo: Atlas, 

2018. ISBN 978-85-97-01556-0. Minha Biblioteca 

2. TAJRA, Feitosa, S., SANTOS, dos, W. Planejando a Carreira: guia 

prático para o desenvolvimento pessoal e profissional. São Paulo: 

Érica, 2015. ISBN 978-85-365-1793-3. Minha Biblioteca 

3. FARIA, Maerker, V. Manual de carreira: série integração escola 

de negócios.  

4. KANAANE, Roberto, ORTIGOSO, Formigari, S. A. Manual de 

treinamento e desenvolvimento do potencial humano, São 

Paulo: Atlas, 2018. ISBN: ISBN 978-85-97-01798-4. Minha 

Biblioteca 

5. VERAS, M.H.D. Gestão de carreiras e competências 

empresariais: 100 Dicas Práticas. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN 

978-85-224-8940-4. Minha Biblioteca 
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SEGUNDO PERÍODO 

 Direito Empresarial e Trabalhista 

Ementa: Histórico e Princípios do Direito do Trabalho, Relação do 

Emprego. Contrato de Trabalho. Direito Coletivo do Trabalho e o 

Direito de Greve. Evolução, autonomia científica e fundamentos dos 

Direitos Empresarial e Societário. A pessoa natural e principais tipos de 

pessoa jurídica que exercem atividade econômica organizada. 

Reorganizações Societárias, Estabelecimento empresarial, Marcas e 

Patentes. 

Bibliograf

ia 

Bibliografia Básica: 

1. BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do 

trabalho. 11.ed. São Paulo: LTR, 2017.  

2. MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial, 13ª 

edição. São Paulo; GEN/Atlas, 2019. [Minha Biblioteca].  

3. VIDO, Elisabete. Curso de direito empresarial.7ª Edição, São 

Paulo; Saraiva, 2019, [Minha Biblioteca] 

Bibliografia Complementar: 

1. CASSAR, Vólia Bomfim. CLT Organizada - Consolidação das 

Leis do Trabalho. 5ª edição, São Paulo, GEN/Método, 2020, 

[Minha Biblioteca]. 

2. FAZZIO, Waldo. Manual de Direito Comercial. 18ª edição. São 

Paulo, Atlas, 2017. [Minha Biblioteca]. 

3. LEITE, Bezerra, C. H. Curso de direito do trabalho. 11ª Edição, 

São Paulo, Saraiva; 2019, [Minha Biblioteca]. 

4. NEGRAO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa, 

v. 1, 13ª edição, São Paulo, Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca]. 

 

5. PIMENTA, Adriana Calvo. Manual de Direito do 

Trabalho.4ªedição, São Paulo, Saraiva, 2019. [Minha 

Biblioteca]. 
 

 Contabilidade Empresarial e Trabalhista 

Ementa: Escrituração. Patrimônio e Variações Patrimoniais. 

Operações com Mercadorias. Controle de estoque. Tributos incidentes. 

Operações com Pessoal. Apuração do Resultado do Exercício. 

Demonstrações Contábeis. 
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Bibliograf

ia 

Bibliografia Básica: 

1. MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 12.ed. São Paulo: Atlas, 

2018. 

2. MARION, Jose Carlos, Contabilidade empresarial: instrumentos de 

análise, gerência e decisão / José Carlos Marion ; atualizador Ricardo 

Pereira Rios. – 18. ed. – São Paulo : Atlas, 2018. Minha Biblioteca]

 

3. Ribeiro, Osni Moura. Contabilidade comercial. 19.ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca] 
 

Bibliografia Complementar: 

1. Ribeiro, Osni Moura. Noções de Contabilidade Comercial. São 

Paulo: Érica, 2019. . [Minha Biblioteca] 

2. COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: 

constituição e código tributário nacional. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. . 

3. 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. . [Minha Biblioteca] 

4. REZENDE, Amaury José. Contabilidade tributária: 

entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os 

resultados das empresas. São Paulo: Atlas, 2013. . [Minha 

Biblioteca] 

5. PADOVEZE, Luís, C. Manual de Contabilidade Básica - 

Contabilidade introdutória e intermediária.10 ed. São Paulo: 

Atlas, 2018. [Minha Biblioteca] 

 

 Comportamento e Desenvolvimento Organizacional 

Ementa: Comportamento Individual e Processos. Bases da Motivação 

dos Colaboradores. Processo de tomada de decisão e Criatividade; 

Dinâmicas e desenvolvimento de Equipes. Liderança em Contextos 

Organizacionais. Cultura Organizacional 

Bibliograf

ia 

Bibliografia Básica: 

1. BANOV, Regina, M. Comportamento Organizacional - 

Melhorando o Desempenho e o Comprometimento no 

Trabalho. São Paulo; GEN/Atlas, 2019, [Minha Biblioteca].  
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2. MCSHANE, Steven L. Comportamento organizacional. 

6.ed. Porto Alegre: AMGH. [Minha Biblioteca] 

3. ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 14.ed. 

São Paulo: Pearson, 2010. 

 Bibliografia Complementar: 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento 

Organizacional: a Dinâmica do Sucesso das 

Organizações. Barueri-SP; Manole, 2014, [Minha 

Biblioteca] 

2. FRANÇA, Limongi, A. C. Comportamento 

Organizacional: Conceitos e Práticas. São Paulo; Saraiva, 

2006 [Minha Biblioteca].  

3. HITT, A., M., MILLER, Chet, C., COLELLA, Adrienne. 

Comportamento Organizacional, 3ª edição. São Paulo; 

GEN/LTC, 2013 [Minha Biblioteca].  

4. SIQUEIRA, Matias, M. M. Medidas do Comportamento 

Organizacional: Ferramentas de Diagnóstico e de Gestão. 

Porto Alegre; Artmed, 2008, [Minha Biblioteca].  

5. SCHERMERHORN JR., John R.; HUNT, James G.; OSBORN, 

Richard N. Fundamentos de comportamento organizacional. 

2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. [Minha Biblioteca]. 

 Fundamentos de economia 

Ementa: Conceituação básica. Funcionamento de mercado. Estrutura 

de mercado. Agregados micro e macroeconômicos. Política 

econômica. Mercado monetário. Sistema financeiro nacional. Setor 

externo. Contabilidade Social. 

Bibliograf

ia 

Bibliografia Básica: 

1. VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; GARCIA, 

Manuel. Fundamentos de economia. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 

2019 

2. BRITO, Osias Santana de. Guia prático de economia e 

finanças. São Paulo Saraiva 2016 1 recurso online ISBN 978-

85-472-0103-6. 

3. LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia 

brasileira fundamentos e atualidade. 5. Rio de Janeiro Atlas 
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2016 1 recurso online ISBN 9788597010169. 
 

Bibliografia Complementar: 

1. BESANKO, D. A economia da estratégia. 5. Porto Alegre 

Bookman 2018 1 recurso online ISBN 9788540700581. 

2. SANTOS, Thauan. Economia do meio ambiente e da 

energia fundamentos teóricos e aplicações. Rio de Janeiro 

LTC 2018 1 recurso online ISBN 9788521635673. 

3. SAMPAIO, Luiza. Macroeconomia esquematizado. 3. São 

Paulo Saraiva 2017 1 recurso online (Esquematizado). ISBN 

9788547230005. 

4. MARIANO, Jefferson. Economia internacional. 3. São Paulo 

Saraiva 2017 1 recurso online ISBN 9788547215149. 

5. VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. 

Macroeconomia para gestão empresarial. São Paulo Saraiva 

2017 1 recurso online ISBN 9788547211110. 

 Projeto integrador: Diversidade organizacional 

Ementa: Tendências de perfil de consumidores e negócios, perfil de 

consumidores, negócios do futuro, gestão da diversidade, comunicação 

interna e externa, gerenciamento de programas de desenvolvimento, 

endomarketing e desenvolvimento organizacional, motivação de 

colaboradores, relação empresa, mercado e formação do capital, 

relações de trabalho nas organizações e formação de empresas, 

redação científica, metodologias de tipo ideal e tipo real, comunicação 

social. 

Bibliograf

ia 

Bibliografia Básica: 

1. BATEMAN, S., T., SNELL, A., S. Administração - Série A, 

2ª Edição. Porto Alegre; AMGH, 2012. [Minha Biblioteca].  

2. CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento 

Organizacional: a Dinâmica do Sucesso das 

Organizações. Barueri-SP; Manole, 2014, [Minha 

Biblioteca] 

3. DORETO, Tech, D., Scheifler, Barbosa, A., Salvador, Souza, A. 

D., Scholze, Lucian, M. Questão Social, direitos humanos e 

diversidade. Porto Alegre; SAGAH, 2018, [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 

1. Malheiros, Bruno Taranto. Avaliação e gestão de 
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desempenho / Bruno Taranto Malheiros ; Ana Raquel Coelho 

Rocha ; organização Andrea Ramal. - 1. ed. - Rio de Janeiro : 

LTC, 2014. (MBA Gestão de Pessoas) 

2. Ferreira, Patricia Itala. Gestão por competências . organização: 

Andrea Ramal. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2015. il. ; 23 cm. 

(MBA/Gestão de pessoas) 

3. Ferreira, Patricia Itala. Clima organizacional e qualidade de 

vida no trabalho / Patricia Itala Ferreira ; organização Andrea 

Ramal. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro : LTC, 2017. il. ; 23 cm (MBA 

Gestão de Pessoas) 

4. Renan Costa Valle Scarano... [et al.] . Direitos humanos e 

diversidade [recurso eletrônico]. [revisão técnica: Guilherme 

Marin]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

5. Kanaane, Roberto. Comportamento humano nas 

organizações : o desafio dos líderes no relacionamento 

intergeracional / Roberto Kanaane. - 3. ed. - São Paulo : Atlas, 

2017. 

 

TERCEIRO PERÍODO 

 Sistema de Informação e Governança Tecnológica 

Ementa: Governança no mundo corporativo. A importância 

da Governança de TI. Arquitetura Corporativa na 

Governança de TI. Melhores práticas de Governança de TI. 

Sistemas de Tecnologia de Gestão Integrada. TI aplicada a 

Decisão em Inteligência de Negócios. TI aplicada na 

Operacionalização de Negócios. Projetos de TI nas 

Organizações. O futuro da TI nas organizações. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. BALTZAN, Paige, PHILLIPS, Amy. Sistemas de 

Informação - Série A. Porto Alegre; AMGH, 

2012. [Minha Biblioteca] 

2. MORAIS, de, I. S. Governança de Tecnologia 

da informação. Porto Alegre; SAGAH, 2018. 

[Minha Biblioteca] 

3. LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. 

Sistemas de informação Gerenciais. 11.ed. São 
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Paulo: Pearson, 2014. 
 

Bibliografia Complementar:  

1. ALBERTIN, Luiz, A., ALBERTIN, Moura, R.M. D. 

Tecnologia Informação e Desempenho 

Empresarial, 3ª edição. São Paulo; GEN/Atlas, 

2016. [Minha Biblioteca]  

2. GONÇALVES, Barbieri, G. R. Sistemas de 

informação. Porto Alegre; SAGAH, 2017, [Minha 

Biblioteca].  

3. MOLINARO, Ramos, C. Gestão de Tecnologia 

da Informação - Governança de TI: Arquitetura 

e Alinhamento entre Sistemas. São Paulo, 

GEN/LTC, 2011 [Minha Biblioteca]. 

4. OBRIEN, A., J., MARAKAS, M., G. 

Administração de Sistemas de Informação, 

15ª Edição. Porto Alegre; AMGH, 2013, [Minha 

Biblioteca].   

5. SORDI, De, J. O., Manuel, M. Administração de 

Sistemas de Informação 2ED. São Paulo; Saraiva, 

2019, [Minha Biblioteca]. 

 Gerenciamento Estratégico de custos 

Ementa: Introdução a Gestão de Custos. Terminologia de 

Custos. Custo de produto e custo de período. Ciclo da 

contabilidade de custos. O problema da avaliação do 

estoque de produtos em processo. Critérios de rateio na 

departamentalização. Taxa Única de custos indiretos de 

fabricação. Método de avaliação de estoques: PEPS, UEPS 

e PMP.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. DUBOIS, Alexy. Gestão de Custos e Formação 

de Preços - Conceitos, Modelos e 

Ferramentas.4ªed.  São Paulo; GEN/Atlas, 2019, 

[Minha Biblioteca].  
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2. SANTOS, dos, A. A. Gestão de custos. Porto 

Alegre; SAGAH, 2018 [Minha Biblioteca]. 

3. SILVESTRE, William Celso. Sistema de custos 

ABC: uma visão avançada para tecnologia de 

informação e avaliação de desempenho. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

1. BRUNI, Leal, A., FAMÁ, Rubens. Série 

Finanças na Prática - Gestão de Custos e 

Formação de Preço, 7ª edição. São Paulo; 

GEN/Atlas, 2019, [Minha Biblioteca]. 

2. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos, 

11ª edição. São Paulo; GEN/Atlas, 2018. [Minha 

Biblioteca].  

3. OLIVEIRA, de, L. M., Junior, P., Hernandez, J., 

Costa, R.G. Gestão estratégica de custos: 

textos, casos práticos e testes com as respostas, 

8ª edição. São Paulo; Atlas, 2012, [Minha 

Biblioteca]. 

4. SILVA, Sousa, R. N., LINS, Santos, L. D. Gestão 

de Custos - Contabilidade, Controle e Análise, 

4ª edição. São Paulo; GEN/Atlas, 2017, [Minha 

Biblioteca] 

5. SOUZA, Alceu, CLEMENTE, Ademir. Gestão de 

custos: aplicações operacionais e estratégicas: 

exercícios resolvidos e propostos com. São Paulo; 

Atlas, 2011 [Minha Biblioteca]. 

 Matemática financeira 

Ementa: Juros e capitalização simples. Capitalização 

composta. Desconto e taxa de desconto. Séries de 

pagamento. Métodos de avaliação de fluxos de caixa. 

Taxas de juros. Sistemas de amortização. Operações 

realizadas no sistema financeiro brasileiro. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
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1. NETO, A., Alexandre. Matemática Financeira - 

Edição Universitária. São Paulo; GEN/Atlas, 

2017 [Minha Biblioteca].  

2. HAZZAN, Samuel; POMPEO, José 

Nicolau. Matemática financeira. 5. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

3. SCHIMIDT, Claudia, A. Matemática financeira. 

Porto Alegre; SAGAH, 2019 [Minha Biblioteca]. 
 

Bibliografia Complementar: 

1. BRUNI Adriano Leal. Introdução à Matemática 

Financeira. São Paulo; GEN/Atlas, 2019 [Minha 

Biblioteca].  

2. HOJI, Masakazu. Matemática Financeira - 

Didática, Objetiva e Prática. São Paulo; 

GEN/Atlas, 2016 [Minha Biblioteca].  

3. PUCCINI, LIMA, A. D. Matemática financeira 

para concursos. São Paulo; Saraiva, 2017 

[Minha Biblioteca]. 

4. SOBRINHO, V., Dutra, J. Matemática 

Financeira, 8ª edição. São Paulo; GEN/Atlas, 

2018 [Minha Biblioteca].  

5. TOSI. A.J. Matemática Financeira com Ênfase em 

Produtos Bancários, 4ª edição. São Paulo; Atlas, 

2015 [Minha Biblioteca] 

 Empreendedorismo e Responsabilidade Socio 

Ambiental 

Ementa: Empreendedorismo. Perfil e práticas 

Empreendedoras. Visão e Oportunidades de Negócios. 

Negócios Sustentáveis Ambientalmente. Inovação em 

Produtos e Serviços. Responsabilidade Social e Ambiental. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental 

empresarial: conceitos modelos e instrumentos. São 

Paulo: Saraiva, 2016. 296 p. ISBN 978-85-472-0821-

9. 
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2. Ética, responsabilidade social e sustentabilidade 

nos negócios : (des)construindo limites e 

possibilidades / Lilyan Guimarães Berlim...[et al] ; 

organizado por Patricia Almeida Ashley. – São Paulo 

: Saraiva Educação, 2019. 

3. Empreendedorismo : uma perspectiva 

multidisciplinar / Alexandre Manduca ...[et al.] ; 

organização Claudio Roberto Candido, Patrícia 

Patrício. - 1. ed. - Rio de Janeiro : LTC, 2016. 

Bibliografia Complementar:  

1. Tachizawa, Takeshy. Gestão ambiental e 

responsabilidade social corporativa : os 

paradigmas do novo contexto empresarial / Takeshy 

Tachizawa. – 9. ed.– São Paulo : Atlas, 2019. 

2. Mendes, Jerônimo. Empreendedorismo 360º : a 

prática na prática / Jerônimo Mendes. – 3. ed. – São 

Paulo : Atlas, 2017. 

3. Silva, e, R.D. Empreendedorismo social. SAGAH, 

2019. 

4. Cooper, Brant; Vlaskovits, Patrick. 

Empreendedorismo enxuto : como visionários 

criam produtos, inovam com empreendimentos e 

revolucionam mercados. - 1. ed. - São Paulo : 

Empreende/Atlas, 2016. 

5. Tajra, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo : 

conceitos e práticas inovadoras / Sanmya Feitosa 

Tajra. -–2. ed. --São Paulo : Érica, 2019. 
 

 Projeto Integrador: Gestão da Inovação e Startups 
Ementa: Empresa Startup. Lean Startup e o valor das 
ideais de negócio. Startups e Tecnologia. Customer 
Development. Modelo de Negócios em Cenários de 
Mudanças. Tendências para as áreas Negócios. Design 
Thinking. Planejamento e Gestão Canvas. Criação de valor. 
Open Innovation. Estratégia Empresarial. Finanças para 
startups. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. DORNELAS, José Carlos Assis. 

Empreendedorismo: transformando idéias em 
negócios. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
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2. TEIXEIRA, Tarcisio, LOPES, (coords.), A. M. 
Startups e Inovação: Direito no 
Empreendedorismo (Entrepeneurship Law). 
Barueri-SP; Manole, 2017 [Minha Biblioteca]. 

3. VELHO, Galli, A. Empreendedorismo. Porto Alegre; 
SAGAH, 2017 [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. BARBIERI, Carlos, J., ÁLVARES, Teixeira, A. C., 

CAJAZEIRA, Reis, J. E. Gestão de Idéias para 
Inovação Contínua. Porto Alegre; Bookman, 
2009 [Minha Biblioteca].  

2. BESSANT, John, Tidd, Joe. Inovação e 
Empreendedorismo. Porto Alegre; Bookman, 
2019 [Minha Biblioteca]. 

3. COOPER, Brant, VLASKOVITS, Patrick. 
Empreendedorismo Enxuto. São Paulo, 
GEN/Atlas/Empreende, 2016 [Minha Biblioteca].  

4. DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental - 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade. São 
Paulo; GEN/Atlas, 2017 [Minha Biblioteca]. 

5. SILVA, e, R.D. S. Empreendedorismo social. Porto 
Alegre; SAGAH, 2019 [Minha Biblioteca]. 

 

QUARTO PERÍODO 
 Direito Tributário 

Ementa: Sistema Tributário Nacional. Competência 
Tributária. Princípios Jurídicos Tributário e as 
Limitações no poder de tributar. Tributos. Obrigações 
Tributárias. Sujeitos da Relação Tributária. Ilícito 
Tributário. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. PAULSEN, Leandro. Curso de Direito 

Tributário: Completo. 6. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2014. 495 p. ISBN 978-
85-7348-905-7. 

2. PAULSEN, Leandro. Impostos federais, 
estaduais e municipais. 11. São Paulo Saraiva 
2018 1 . [Minha Biblioteca]. 

3. PAULSEN, Leandro. Curso de direito 
tributário completo. 9 ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. Minha Biblioteca. 

Bibliografia Complementar: 
1. "CARNEIRO, Claudio. Impostos federais, 

estaduais e municipais. 6.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 

2. "IMPOSTO sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
- IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido CSLL de acordo com a Lei n° 12.973, 
de 2014. São Paulo Atlas 2015. . [Minha 
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Biblioteca] 
3. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual 

de direito tributário. 9. Rio de Janeiro Atlas 
2017 1. [Minha Biblioteca] 

4. FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade 
tributária. 16. Rio de Janeiro Atlas 2016 ISBN 
9788597009446. 

 Teoria da Contabilidade 
Ementa: Padronização Contábil no Brasil. Estrutura 
Conceitual Básica da Contabilidade.  Reconhecimento 
das Contas Patrimoniais e de Resultado. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. LAGIOIA, Umbelino Cravo Teixeira. 

Pronunciamentos contábeis na prática. 4.ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 

2. IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da 
contabilidade. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
[Minha Biblioteca]. 

3. GELBCKE, Ernesto Rubens. [et al.]. Manual de 
contabilidade societária: aplicável a todas as 
sociedades: de acordo com as normas 
internacionais e do CPC. 3.ed. São Paulo: Atlas, 
2018. [Minha Biblioteca]. 

 

Bibliografia Complementar: 
1. Ribeiro, Osni Moura. Contabilidade Avançada, 

6. ed. - São Paulo: Saraiva, 2018. [Minha 
Biblioteca]. 

2. Velter, Francisco. Contabilidade avançada. 5ª 
edição. São Paulo: MÉTODO, 2015.Niyama, 
(Org.), J. K. Teoria Avançada da Contabilidade. 
]. [Minha Biblioteca]. 

3. SANTOS, José Luiz dos. Contabilidade 
societária. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2015. ]. 
[Minha Biblioteca]. 

4. GUERRA, Luciano. A nova contabilidade: 
convergência ao padrão internacional. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. ]. [Minha Biblioteca]. 

5. Santos, , J.L.D.E.A. Contabilidade Geral: 
Atualizado pela Lei Nº 11.941/09 e pelas Normas 
do CPC até o Documento de Revisão de 
Pronunciamentos Técnicos Nº 03/2013, 4ª 
edição. [Minha Biblioteca]. 

 Contabilidade tributária 
Ementa: Introdução a Contabilidade Tributária. 
Impostos Incidentes  ICMS, IPI, PIS, COFINS 
cumulativo e não cumulativos,. ISSQN. Retenções. 
SIMPLES, IRPJ e CSLL, Lucro Real, Presumido e 
Arbitrado. 
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Bibliografia Bibliografia Básica: 

1. PAULSEN, Leandro. Curso de direito 

tributário completo. 9 ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. 

2. FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade 

tributária. 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. [Minha 

Biblioteca].  

3. SOUZA, Edmilson Patrocínio de. Contabilidade 

tributária : aspectos práticos e conceituais. 1. ed. – 

São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 
Bibliografia Complementar: 

1. FABRETTI, Láudio Camargo. 

Contabilidade tributária. 16. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

2. COSTA, Regina Helena. Curso de direito 
tributário: constituição e código tributário 
nacional. 8.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. [Minha Biblioteca] 

3. 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. [Minha Biblioteca] 

4. MARION, José Carlos. Contabilidade 

básica. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

5. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual 
de direito tributário. 9. Rio de Janeiro Atlas 
2017 1. [Minha Biblioteca]. 

 Contabilidade intermediária 
Ementa: Operações Financeiras. Ajuste ao Valor 
Presente. Provisões de Credito para Liquidação 
Duvidosa. Operações com Ativo Imobilizado e 
Intangível. Comodato. Deduções e Participações. 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido. 
Demonstração do Fluxo de Caixa. Demonstração de 
Lucros e Prejuízos Acumulados. Notas Explicativas 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 
4.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
 
2. CARNEIRO, Claudio. Impostos federais, 
estaduais e municipais. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 
2018.  [Minha Biblioteca]. 
 
3. Ribeiro, Osni Moura. Noções de Contabilidade 
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Comercial. São Paulo: Érica, 2019. [Minha 
Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. COSTA, Regina Helena. Curso de direito 

tributário: constituição e código tributário 
nacional. 8.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. .[Minha Biblioteca]. 

 
2. 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. [Minha Biblioteca]. 
 

3. MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 
12.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

4. PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário 
completo. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018.[Minha Biblioteca]. 

 
5. EQUIPE ATLAS. Lei das sociedades por 

ações. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2015.[Minha 
Biblioteca]. 

 

 Projeto Integrador: Planejamento Tributário 
Ementa: Tributos sobre faturamento. Apuração de 
Lucro das Empresas. Obrigações Acessórias. 
Planejamento Tributário 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade 

tributária. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2017. . 
[Minha Biblioteca]. 

2. COSTA, Regina Helena. Curso de direito 
tributário: constituição e código tributário 
nacional. 8.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. .[Minha Biblioteca]. 

3. PAULSEN, Leandro. Curso de direito 

tributário completo. 9 ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
1. 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. [Minha Biblioteca]. 
 

2. MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 
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12.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
6. PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário 

completo. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018.[Minha Biblioteca]. 

 
7. EQUIPE ATLAS. Lei das sociedades por 

ações. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2015.[Minha 
Biblioteca]. 

 

QUINTO PERÍODO 
 Administração financeira 

Ementa: Reponsabilidades da Administração, Decisões. 
Princípios de Finanças: Valor do Dinheiro no Tempo; 
Demonstração Financeiras. Finanças de Curto Prazo: Fluxo 
de Caixa, Indicadores financeiros e econômicos. 
Investimento: Análise e Indicadores. Análise de 
Financiamento: Alternativas, Fontes e Estrutura de capital de 
Longo Prazo. Orçamento: operacional e financeiro. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. MENDES, Sérgio. Administração financeira e 

orçamentária. 6. ed. São Paulo: Método, 2016. 
2. HOJI, Masakazu. Administração financeira e 

orçamentária: matemática financeira aplicada, 
estratégias financeiras, orçamento empresarial.. 12. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017. .[Minha Biblioteca]. 

3. ASSAF NETO, Alexandre. Fundamentos de 
administração financeira. 3. ed. – São Paulo: Atlas, 
2017. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. PADOVEZE, Clovis Luís. Administração Financeira: 

uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 
2016.[Minha Biblioteca]. 

2. LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2018. .[Minha Biblioteca]. 

3. HOJI, Masakazu; LUZ, Adão Eleutério da. Gestão 
financeira e econômica: didática, objetiva e prática. 
1. ed. São Paulo: Atlas, 2019. .[Minha Biblioteca]. 

4. BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.; ALLEN, 
Franklin. Princípios de Finanças Corporativas. 
Tradução: Ronald Saraiva de Menezes. 12. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2018. .[Minha Biblioteca]. 

5. BRUNI, Adriano Leal. Avaliação de investimentos. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2018. .[Minha Biblioteca]. 

 Análise de custos 
Ementa: Custos de Produção. Preço de Venda. Margem de 
contribuição. Custo Padrão. Ponto de Equilíbrio 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. SANTOS, Joel José. Manual de contabilidade e 
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análise de custos. 7. Rio de Janeiro Atlas 2017  
2. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 11. ed. - 

São Paulo : Atlas, 2018. .[Minha Biblioteca]. 
3. BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: 

aplicação em empresas modernas. 3. ed. – [8. Reimpr.]. 
– São Paulo: Atlas, 2019. .[Minha Biblioteca]. 

 

Bibliografia Complementar: 
1. VICECONTI, Paulo. Contabilidade de custos: um 

enfoque direto e objetivo. 12. ed. rev. e atual. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. .[Minha Biblioteca]. 

2. DUTRA, René Gomes. Custos : uma abordagem 
prática. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. .[Minha 
Biblioteca]. 

3. CREPALDI Silvio Aparecido. Contabilidade de 
custos.  6. ed. – São Paulo: Atlas, 2018. .[Minha 
Biblioteca]. 

4. BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos, 
preços e lucros. 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2018. 
.[Minha Biblioteca]. 

5. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos fácil.  
8.ed. ampl. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2013. .[Minha 
Biblioteca]. 

 

 Análise das demonstrações contábeis 
Ementa: Estrutura das Demonstrações Contábeis. Processo 
de Análise das estruturas patrimoniais e operacionais. Análise 
econômica e financeira tradicional. Alavancagem financeira 
com e sem inflação. Retorno sobre o investimento. Relatórios 
de Analise. Estudo da estrutura e analise das demonstrações 
das origens e aplicações de recursos. Demonstração do Fluxo 
de Caixa. Índices de Liquidez, solvência e flexibilidade 
financeira. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. IUDÍCIBUS, Sergio de. Análise de balanços. 11. Rio 

de Janeiro Atlas 2017 
2. MARTINS, Eliseu. Análise didática das 

demonstrações contábeis. 2. ed. [2. reimpr.] – São 
Paulo : Atlas, 2019. .[Minha Biblioteca]. 

3. SILVA, Alexandre Alcântara da. Estrutura, análise e 
interpretação das demonstrações contábeis . 5. ed. 
– [2. Reimpr.]. - São Paulo : Atlas, 2019. .[Minha 
Biblioteca]. 

 

Bibliografia Complementar: 
1. VICECONTI, Paulo. Contabilidade avançada e 

análises das demonstrações financeiras. 18. ed. – 
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. .[Minha 
Biblioteca]. 

2. PEREZ Junior, José Hernandez. Elaboração e análise 
das demonstrações financeiras. 5. ed. – São Paulo: 
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Atlas, 2015. .[Minha Biblioteca]. 
3. BRUNI, Adriano Leal. A análise contábil e financeira. 

São Paulo: Atlas, 2014. – 3. ed. – (Série desvendando 
as finanças; v. 4) .[Minha Biblioteca]. 

4. MARTINS, Eliseu Análise avançada das 
demonstrações contábeis: uma abordagem crítica . 
São Paulo: Atlas, 2018. .[Minha Biblioteca]. 

5. EQUIPE ATLAS. Lei das sociedades por ações. 
12.ed. São Paulo: Atlas, 2015.[Minha Biblioteca]. 

 

 Contabilidade societária e avançada 
Ementa: Títulos e valores mobiliários. Investimentos em 
Participação Societária. Combinação de Negócios. 
Consolidação das Demonstrações Financeiras. 
Reorganizações Societárias. Dissolução, Liquidação e 
Extinção de Empresas 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
 

1. SCHMIDT, Paulo. Contabilidade avançada aspectos societários e 
tributários. 4. São Paulo: Atlas, 2015. 

 
2. Vicenconti, Paulo. Contabilidade avançada e análises das demonstrações 

financeiras. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018. EQUIPE ATLAS. Lei das 
sociedades por ações. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2015.[Minha Biblioteca]. 

3. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade avançada. 5. São Paulo: Saraiva, 2015.
 
 
 

Bibliografia Complementar: 
1. Junior, Perez, José Hernandez, Oliveira, Luís Martins 

de . Contabilidade avançada: texto e testes com as 
respostas, 8ª edição. .[Minha Biblioteca]. 
 

2. Ribeiro, Osni Moura. Contabilidade Avançada, 6. ed. 
- São Paulo: Saraiva, 2018. .[Minha Biblioteca]. 
 

3. Rios, Ricardo Pereira. Contabilidade avançada: de 
acordo com as normas brasileiras de contabilidade 
(NBC) e normas internacionais de contabilidade (IFRS). 
1. ed. São Paulo: Atlas, 2019. .[Minha Biblioteca]. 
 

4. Velter, Francisco. Contabilidade avançada. 5ª edição. 
São Paulo: MÉTODO, 2015." .[Minha Biblioteca]. 
 

5. MANUAL de contabilidade societária. 3. Rio de Janeiro 
Atlas: 2018.[Minha Biblioteca]. 

 Estrutura das demonstrações contábeis 
Ementa: Estrutura das Demonstrações Contábeis.  Balanço 
Patrimonial. Demonstrações Contábeis Obrigatórias. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. Iudícibus, Sérgio de. Análise de Balanços. – 11. ed. – 
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São Paulo: Atlas, 2017. 
2. MARTINS, Eliseu. Análise avançada das 

demonstrações contábeis: uma abordagem crítica . 
São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 

3. Perez Junior, José Hernandez. Elaboração e análise 
das demonstrações financeiras . – 5. ed. – São 
Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 

 Bibliografia Complementar: 
1. Silva, Alexandre Alcântara da. Estrutura, análise e 

interpretação das demonstrações contábeis – 5. ed. 
– [2. Reimpr.]. - São Paulo : Atlas, 2019. [Minha 
Biblioteca]. 

2. Martins, Eliseu. Análise didática das demonstrações 
contábeis. 2. ed. [2. reimpr.] – São Paulo : Atlas, 2019. 
[Minha Biblioteca]. 

3. Martins, Eliseu. Análise avançada das 
demonstrações contábeis: uma abordagem crítica . 
São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 

4. Bruni, Adriano Leal. A análise contábil e financeira: 
Atlas, 2014. – 3. ed. – (Série desvendando as finanças; 
v. 4). [Minha Biblioteca]. 

5. EQUIPE ATLAS. Lei das sociedades por ações. 
12.ed. São Paulo: Atlas, 2015.[Minha Biblioteca]. 

 Projeto Integrador: Jogos de Empresas 
Ementa:  Sistemas de apoio ao processo de tomada de 
decisão empresarial simuladas em um ambiente empresarial 
dinâmico e competitivo a partir dos conhecimentos: Talentos 
humanos, tendências de mercado futuros (startups), 
marketing, finanças, projeto de processos, produção e 
operações. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. 

Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações 
da intenção aos resultados. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2016. 

2. HOJI, Masakazu. Administração financeira e 
orçamentária: matemática financeira aplicada, 
estratégias financeiras, orçamento empresarial. – 
12. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. [Minha 
Biblioteca]. 
 

3. Martins, Eliseu. Contabilidade de custos. - 11. ed. - 
São Paulo : Atlas, 2018.  [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. Assaf Neto, Alexandre. Matemática financeira: 

edição universitária. – São Paulo: Atlas, 2017. .  
[Minha Biblioteca]. 
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2. IVANCEVICH, M., J. Gestão de Recursos 
Humanos, 10ª Edição. Porto Alegre, AMGH, 2008, 
[Minha Biblioteca].  

3. CASTRO, Luciano Thomé e; Neves, Marcos Fava; 
Cônsoli, Matheus Alberto. Administração de 
Vendas: planejamento, estratégia e gestão. 2. ed. 
– São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 

4. SANTOS, dos, A. A. Gestão de custos. Porto 
Alegre; SAGAH, 2018 [Minha Biblioteca]. 

5. SLACK, Nigel, BRANDON-JONES, Alistair, 
JOHNSTON, Robert. Administração da Produção, 8ª 
edição. São Paulo; GEN/Atlas, 2018 [Minha Biblioteca]. 

 

SEXTO PERÍODO 
 Direito previdenciário 

Ementa: Seguridade Social e evolução histórica. Genero e 
espécies da Seguridade Social. Direito Previdenciário, 
conceitos, princípios e normas. A Seguridade Social e seu 
Custeio na Lei nº. 8.212/91 e suas alterações. Contribuintes e 
segurados. Beneficios Previdenciários na legislação. 
Assistencia Social e Saúde, Ações Previdenciárias. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. 

Manual de Direito Previdenciário. – 23. ed. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2020. 

2. KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito 
previdenciário. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2014. 
Bahia: [Minha Biblioteca]. 

3. Santos, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário. – 
12. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016. – (Coleção 
sinopses jurídicas; v. 25). [Minha Biblioteca]. 

 Bibliografia Complementar: 
1. LAZZARI, João Batista; Castro, Carlos Alberto Pereira 

de.  Direito previdenciário. – 1. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. [Minha Biblioteca]. 

2. SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário 
esquematizado. coord. Pedro Lenza. – 6. ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2016. [Minha Biblioteca]. 

3. Balera, Wagner; Mussi, Cristiane Miziara. Direito 
previdenciário. – 11.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo : MÉTODO, 2015. [Minha 
Biblioteca]. 

4. Eduardo, Italo Romano; Eduardo, Jeane Tavares 
Aragão. Curso de direito previdenciário. – 12. ed. rev. 
e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2016. [Minha Biblioteca]. 

5. LIMA, Diana Vaz de. A contabilidade na gestão dos 
regimes próprios de previdência social. Rio de 
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Janeiro Atlas 2016. [Minha Biblioteca]. 
 Noções de atuária 

Ementa: Conceitos de Atuária. Seguros. Mercado de 
capitalização.  Cálculo Atuarial. Previdência no Brasil. Gestão 
dos Planos de Benefícios. Plano de custeio. Gerência de 
Riscos em Companhias de Seguro. Reserva Matemática. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. CORDEIRO FILHO, Antonio. Cálculo atuarial 

aplicado teoria e aplicações: exercícios resolvidos e 
propostos. 2. São Paulo Atlas 2014. 

2. SOUZA, Silney de. Seguros: Contabilidade, atuária e 
auditoria. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. [Minha 
Biblioteca]. 

3. MIRANDA, Gabriel Arcanjo de. As reformas 
previdenciárias: os desafios enfrentados em cada 
nova reforma e suas consequências. 2019. 18 p. 
Artigo Científico (Graduação em Direito) – Centro 
Universitário São Lucas – UNISL, Curso de Direito, 
Porto Velho, Rondônia, 2019. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. CHAN, Betty Lilian. Fundamentos da previdência 

complementar da atuária à contabilidade. 2. São 
Paulo Atlas 2009. [Minha Biblioteca]. 

2. LEITÃO, André Studart. Instituto Nacional do Seguro 
Social técnico INSS, nível médio. 2. São Paulo 
Saraiva 2018 1. [Minha Biblioteca]. 

3. SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário 
esquematizado. 8. São Paulo Saraiva 2018 1 recurso 
online (Esquematizado). [Minha Biblioteca]. 

4. LIMA, Diana Vaz de. A contabilidade na gestão dos 
regimes próprios de previdência social. Rio de 
Janeiro Atlas 2016. [Minha Biblioteca]. 

5. LAZZARI, João Batista; Castro, Carlos Alberto Pereira 
de.  Direito previdenciário. – 1. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. [Minha Biblioteca]. 

 Gestão integrada de talentos 
Ementa: Gestão Funcional da Gestão Integrada de Talentos. 
Gestão Global de Talentos Humanos: Conceitos, evolução, 
cenário atual, tendências. Comportamento Humano nas 
Organizações. Desenvolvimento dos Talentos Humanos. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. IVANCEVICH, M., J. Gestão de Recursos 

Humanos, 10ª Edição. Porto Alegre, AMGH, 
2008, [Minha Biblioteca].  

2. OLIVEIRA, de, L. O. Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos. Porto Alegre; SAGAH, 
2017. [Minha Biblioteca].  

3. VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 
16.ed. São Paulo: Atlas, 2016. [Minha Biblioteca].  
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Bibliografia Complementar: 

1. BARBIERI, Franco, U. Gestão de Pessoas nas 
Organizações - Conceitos Básicos e Aplicações. 
São Paulo; GEN/Atlas, 2016 [Minha Biblioteca]. 

2. DUTRA, Souza, J., DUTRA, Almendra, T., DUTRA, 
Almendra, G. Gestão de Pessoas São Paulo; 
GEN/Atlas, 2017 [Minha Biblioteca]. 

3. MAXIMIANO, AMARU. Recursos Humanos: 
Estratégia e Gestão de Pessoas na Sociedade 
Global. São Paulo, GEN/Atlas, 2014. [Minha 
Biblioteca]. 

4. OLIVEIRA, L.Y.M. D., Oliveira, P.R. B., Sawitzki, 
R., Wanowschek, A. B. Gestão de pessoas. Porto 
Alegre; SAGAH, 2018 [Minha Biblioteca]. 
ROBBINS, S. P. Lidere & Inspire - A verdade sobre a 
gestão de pessoas. São Paulo, Saraiva, 2015 [Minha 
Biblioteca] 

 Contabilidade Trabalhista e Previdenciária 
Ementa: Procedimentos de admissão e demissão funcional. 
Salario e remuneração. Encargos Trabalhistas. Adicionais. 
Deduções da Folha. Tributos e contribuições incidentes sobre 
a folha de pagamento. e-Social. 

Bibliografia Bibliografia Básica:  
1. GOMES, Elizeu Domingues. Rotinas trabalhistas e 

previdenciárias. Belo Horizonte: RTPREV, 2016.  
2. OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos trabalhistas. 29.ed. 

São Paulo: Atlas, 2017. [Minha Biblioteca]. 
3. FANTONI, Odair Rocha. Esocial fácil: implantação 

consciente. São Paulo: LTR, 2015. [Minha Biblioteca]. 
Bibliografia Complementar: 

1. OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de prática trabalhista. 
52.ed. São Paulo: Atlas, 2019. [Minha Biblioteca]. 

2. FIDELIS, Gilson José. Gestão de pessoas: rotinas 
trabalhistas e dinâmicas do departamento de pessoal. 
4.ed. São Paulo: Erica, 2016. [Minha Biblioteca]. 

3. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito do trabalho, 
seguridade social e processo civil: a evolução 
diante das mudanças no sistema jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2016. [Minha Biblioteca]. 

4. REZENDE, Mardele Eugênia Teixeira. E-Social 
Prático para Gestores. São Paulo. Érica 2016. [Minha 
Biblioteca]. 

5. PACHECO FILHO, José Gomes. Esocial 
modernidade na prestação de informações ao 
Governo Federal. Rio de Janeiro Atlas 2015.  [Minha 
Biblioteca]. 

 Controladoria e compliance 
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Ementa: Controladoria e o seu papel no ambiente 
organizacional. Controller. Introdução a finanças. Atuação e 
mercado de trabalho. Gestão dos Riscos e Compliance 
(COBIT, COSO, ITIL, ISO IEC); Contabilidade Regulatória 
Nacional e Internacional e Gestão dos Riscos, Gestão dos 
Sistemas de Controles Internos Integrados e Ética 
Empresarial; Legislação, Auditoria e Compliance (Nacional e 
Internacional; Governança Corporativa e Governança dos 
Riscos); Riscos Globais; Cruzamento de informações. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. BERMUDO, Vera; VERTAMATTI, Roberto. 

Controladoria estratégica e seus 
desdobramentos comportamentais: a SOX 
como apoio à geração de valor organizacional. São 
Paulo: Atlas, 2016.  

2. CARVALHO, Castro, A. Manual de Compliance. 
São Paulo, GEN/Forense. 2020 [Minha Biblioteca]. 

3. VENTURINI, (Coord.), O.V.E. A. Manual de 
Compliance. São Paulo, GEN/Forense, 2019 [Minha 
Biblioteca] 

 Bibliografia Complementar: 
1. FIGUEIREDO, Sandra, CAGGIANO, Cesar, P. 

Controladoria - Teoria e Prática, 5ª edição. São 
Paulo, GEN/Atlas, 2017 [Minha Biblioteca]. 

2. NASCIMENTO, Moreira, A., Reginato, (Orgs.), L. 
Controladoria: um enfoque na eficácia 
organizacional, 3ª edição. São Paulo, Atlas, 2013 
[Minha Biblioteca]. 

3. PEREIRA, Vaniza, Rojas, Pablo. Controladoria. 
Porto Alegre, SAGAH, 2016 [Minha Biblioteca] 

4. PITIÁ, Graça, M. D. Controladoria na gestão - 1ª 
edição. São Paulo, Saraiva, 2008. [Minha 
Biblioteca]. 
VERÍSSIMO, Carla. Compliance: incentivo à adoção 
de medidas anticorrupção. São Paulo, Saraiva, 2017 
[Minha Biblioteca] 

 

 Projeto Integrador: Folha de Pagamento 
Ementa: Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. OLIVEIRA, Aristeu de. Reforma trabalhista CLT e 

legislação comparadas. 3. Rio de Janeiro Atlas 2018 
. 

2. FIDELIS, Gilson José. Gestão de pessoas: rotinas 
trabalhistas e dinâmicas do departamento de pessoal. 
4.ed. São Paulo: Erica, 2016. [Minha Biblioteca]. 

3. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Direito do trabalho, 
seguridade social e processo civil: a evolução diante 
das mudanças no sistema jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2016. [Minha Biblioteca]. 
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Bibliografia Complementar: 
1. OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de prática trabalhista. 

52.ed. São Paulo: Atlas, 2019. [Minha Biblioteca]. 
2. REZENDE, Mardele Eugênia Teixeira. E-Social 

Prático para Gestores. São Paulo. Érica 2016. [Minha 
Biblioteca]. 

3. PACHECO FILHO, José Gomes. Esocial 
modernidade na prestação de informações ao 
Governo Federal. Rio de Janeiro Atlas 2015.  [Minha 
Biblioteca]. 

4. PACHECO FILHO, José Gomes. Esocial 
modernidade na prestação de informações ao 
Governo Federal. Rio de Janeiro Atlas 2015.  [Minha 
Biblioteca]. 

5. Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. 
Manual de Direito Previdenciário. – 23. ed. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2020. [Minha Biblioteca]. 

SÉTIMO PERÍODO 
 Auditoria contábil 

Ementa: Auditoria Contabil.  Normas de Auditoria. 
Planejamento de Auditoria. Seleção da Amostra e Avaliação 
de Risco. Controle Interno. Papeis de Trabalho. Pareceres de 
Auditoria. Auditoria das Contas Patrimoniais. Auditoria das 
Contas de Resultado. Relatório de Auditoria. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. Crepaldi, Silvio Aparecido. Auditoria contábil : teoria e 

prática / Silvio Aparecido Crepaldi; Guilherme Simões 
Crepaldi – 10. ed. – [3a Reimpr.]. -São Paulo : Atlas, 
2019. 

2. Pereira, Alexandre Demetrius - Auditoria das 
demonstrações contábeis – 2.ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. [Minha Biblioteca]. 

3. Attie, William. Auditoria : conceitos e aplicações / 
William Attie. – 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2018. [Minha 
Biblioteca]. 

 Bibliografia Complementar: 
1. Rios, Ricardo Pereira. Contabilidade avançada: de 

acordo com as normas brasileiras de contabilidade 
(NBC) e normas internacionais de contabilidade (IFRS). 
1. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

2. Longo, Claudio Gonçalo. Manual de auditoria e 
revisão de demonstrações financeiras – 3. ed. – São 
Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 

3. IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da contabilidade. 
11.ed. São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 

4.  
 Contabilidade social e ambiental 
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Ementa: Legislaçao Aplicada. Balanço Social. 
Sustentabilidade Social e Ambiental. Princípios Ambientais.  
Relatório de Impacto Ambiental. Demonstração do Valor 
Adicionado. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. Tachizawa, Takeshy Gestão ambiental e 

responsabilidade social corporativa : os paradigmas 
do novo contexto empresarial / Takeshy Tachizawa. – 
9. ed.– São Paulo : Atlas, 2019. 

2. Lautert, Juliano. Contabilidade social - Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca]. 

3. LINS, Luiz Dos Santos. Introdução à gestão 
ambiental empresarial abordando economia, 
direito, contabilidade e auditoria. São Paulo Atlas 
2015. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. KOHN, Ricardo. Ambiente e sustentabilidade 

metodologias para gestão. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
[Minha Biblioteca]. 

2. IBRAHIN, Francini Imene Dias. Análise ambiental 
gerenciamento de resíduos e tratamento de 
efluentes. São Paulo Erica 2015. [Minha Biblioteca]. 

4. BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do 
trabalho e gestão ambiental. 5. Rio de Janeiro Atlas 
2018. [Minha Biblioteca]. 

5. DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental responsabilidade 
social e sustentabilidade. 3. Rio de Janeiro Atlas 
2017. [Minha Biblioteca]. 

6. SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário 
eficácia e sustentabilidade. 5. São Paulo Saraiva 
2019. [Minha Biblioteca]. 

 Finanças Corporativas e Mercado de Capitais  
Ementa: Identificar os agentes que compõem o Sistema 
Financeiro Nacional. Relação entre as empresas e o mercado 
de capitais, bem como os mecanismos para abertura de 
capital. Mercados de ações. Análise de ações. Mensuração 
dos fenômenos econômicos: tipos de investimentos e fontes 
de financiamento; Análise de investimentos; decisões 
financeiras de curto e longo prazo; principais riscos. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. NETO, A., Alexandre. Investimentos no Mercado 

Financeiro - Usando a Calculadora HP 12C. São 
Paulo, GEN/Atlas, 2019 [Minha Biblioteca].  

2. PINHEIRO, Lima, J. Mercado de Capitais. São 
Paulo, GEN/Atlas, 2019 [Minha Biblioteca] 

3. PORTO, José Maria. Manual dos mercados 
financeiro e de capitais. São Paulo: Atlas, 2015. 
 

Bibliografia Complementar: 
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1. ARAUJO, de, D.B.D.S. G. Col. DDJ - A Regulação 
brasileira do mercado, 1ª edição. São Paulo, 
Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]. 

2. BRITO, Osias. Mercado financeiro - 3ED. São 
Paulo, Saraiva, 2020 [Minha Biblioteca]. 

3. CARDOSO, F.L.E. C. Análise técnica dos 
mercados financeiros. São Paulo, Saraiva, 2015 
[Minha Biblioteca].  

4. CARRETE, Sanchez, L. Mercado Financeiro 
Brasileiro. São Paulo, GEN/Atlas, 2019 [Minha 
Biblioteca] 

5. OLIVEIRA, de, V. I. Gestão de riscos no mercado 
financeiro. São Paulo, Saraiva, 2018 [Minha 
Biblioteca]. 

 Orçamento e contabilidade pública 
Ementa: Planejamento e Orçamento Público. Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. LIMA, Diana Vaz de. Orçamento, contabilidade e 

gestão no setor público. Rio de Janeiro Atlas 2018 
2. GIACOMONI, James. Orçamento 

governamental teoria, sistema, processo. Rio de 
Janeiro Atlas 2018. [Minha Biblioteca]. 

3. LIMA, Diana Vaz de. Orçamento, contabilidade e 
gestão no setor público. Rio de Janeiro Atlas 2018. 
[Minha Biblioteca]. 

 

Bibliografia Complementar: 
1. ALVES, Aline. Contabilidade pública avançada. Porto 

Alegre SER - SAGAH 2017. [Minha Biblioteca]. 
2. GIACOMONI, James. Orçamento público. 17. Rio de 

Janeiro Atlas 2017  =. [Minha Biblioteca]. 
3. BEHR, Ariel. Contabilidade aplicada ao setor público 

estudos e práticas. Rio de Janeiro Atlas 2016. [Minha 
Biblioteca]. 

4. LIMA, Severino Cesário de. Contabilidade pública 
análise financeira governamental. Rio de Janeiro Atlas 
2016. [Minha Biblioteca]. 

5. KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública teoria e prática. 
15. São Paulo Atlas 2016. [Minha Biblioteca]. 

 Projeto Integrador: Gestão pública 
Ementa: Planejamento. Orçamento. Execução da Gestão 
Pública. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. KOHAMA, Eilio. Contabilidade pública: teoria e 

prática. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
2. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de gestão pública 

municipal contemporânea. 5.ed. São Paulo: Atlas, 
2016. [Minha Biblioteca]. 
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3. PALUDO, Augustinho Vicente. Orçamento público, 
administração financeira e orçamentária e lrf. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. ALVES, Aline. Contabilidade pública avançada. Porto 

Alegre SER - SAGAH 2017. [Minha Biblioteca]. 
2. KOHAMA, Heilio. Balanços públicos: teoria e prática. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 
3. SANTOS, José Luiz dos. Contabilidade societária. 

5.ed. São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 
4. LIMA, Severino Cesário de. Contabilidade pública 

análise financeira governamental. Rio de Janeiro 
Atlas 2016. [Minha Biblioteca]. 

5. KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública teoria e 
prática. 15. São Paulo Atlas 2016. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Estagio Supervisionado I 
Ementa: Metodologia em Estágio Supervisionado. Orientação 
para a elaboração da Proposta de Estágio. Relatório Parcial 
de Estagio. 
Bibliografia Básica: 

1. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova perícia contábil: 
teoria e prática. 13.ed. Curitiba: Juruá, 2016. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade pública avançada. Porto 
Alegre : SAGAH, 2017. [Minha Biblioteca]. 

3. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Análise das 
demonstrações contábeis em IFRS e CPC : facilitada e 
sistematizada. São Paulo : Atlas, 2019. [Minha 
Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Introdução à teoria da 

contabilidade: para graduação. 6ª edição. São Paulo: 
Atlas, 2018. . [Minha Biblioteca]. 

 
2. SILVA, Alexandre Alcântara da. Estrutura, análise e 

interpretação das demonstrações contábeis. 5ª 
edição. São Paulo : Atlas, 2019. . [Minha Biblioteca]. 

 
3. MAFFEI, José Luiz. Curso de auditoria: introdução à 

auditoria de acordo com as normas internacionais e 
melhores práticas. São Paulo: Saraiva, 2015. . [Minha 
Biblioteca]. 

 
4. LIMA, Severino Cesário de. Contabilidade pública : 

análise financeira governamental. 1ª edição. São Paulo 
: Atlas, 2016. . [Minha Biblioteca]. 

 
5. PALUDO, Augustinho Vicente. Orçamento público, 

administração financeira e orçamentária e lrf. Rio de 
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Janeiro: Forense, 2018.  [Minha Biblioteca]. 
 

OITAVO PERÍODO 
 Estágio Supervisionado II 

Ementa: Metodologia em Estágio Supervisionado. Orientação 
para a elaboração da Proposta de Estágio. Apresentação de 
Relatório Final de Estagio Supervisionado. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. CHAVES, Francisco Coutinho. Contabilidade tributária 

na prática. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
2. MAFFEI, José Luiz. Curso de auditoria: introdução à 

auditoria de acordo com as normas internacionais e 
melhores práticas. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha 
Biblioteca]. 

3. GELBCKE, Ernesto Rubens. [et al.]. Manual de 
contabilidade societária: aplicável a todas as 
sociedades: de acordo com as normas internacionais e do 
CPC. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 

  
 

Bibliografia Complementar: 
1. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Introdução à teoria da 
contabilidade: para graduação. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 
2018. . [Minha Biblioteca]. 
 
2. SILVA, Alexandre Alcântara da. Estrutura, análise e 
interpretação das demonstrações contábeis. 5ª edição. 
São Paulo : Atlas, 2019. . [Minha Biblioteca]. 
 
3. MAFFEI, José Luiz. Curso de auditoria: introdução à 
auditoria de acordo com as normas internacionais e melhores 
práticas. São Paulo: Saraiva, 2015. . [Minha Biblioteca]. 
 
4. LIMA, Severino Cesário de. Contabilidade pública : 
análise financeira governamental. 1ª edição. São Paulo : 
Atlas, 2016. . [Minha Biblioteca]. 

 Perícia e arbitragem 
Ementa: História da Perícia Contábil. Aspectos Legais da 
Perícia e do Perito Contador. Normas e Tipos de Perícia. 
Processo Pericial Contabil. Arbitram. Técnicas de Arbitragem. 
Legislação Brasileira de Arbitragem 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova perícia contábil: 

teoria e prática. 13.ed. Curitiba: Juruá, 2016. ISBN 978-85-
362-5764-8. 

2. COSTA, João Carlos Dias da. Perícia contábil : aplicação 
prática / João Carlos Dias da Costa. - 1. ed. - [2. Reimpr.]. 
- São Paulo : Atlas, 2017[Minha Biblioteca]. 

3. MULLER, Aderbal Nicolas. Perícia Contábil. São Paulo: 
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Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca]. 
 Bibliografia Complementar: 

1. BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 
2.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (v.53). [Minha Biblioteca]. 

2. GELBCKE, Ernesto Rubens. [et al.]. Manual de 
contabilidade societária: aplicável a todas as 
sociedades: de acordo com as normas internacionais e 
do CPC. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 

3. ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 5.ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. Minha Biblioteca. 

4. VERÇOSA, Fabiane. Arbitragem e mediação: temas 
controvertidos. Rio de Janeiro: Forense, 2014. [Minha 
Biblioteca]. 

5. JUNQUEIRA, Gabriel Herscovici. Arbitragem brasileira 
na era da informática: um estudo das principais questões 
processuais. São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 

 Tópicos contemporâneos em contabilidade 
Ementa: Padronização e Normatização Contábil; Teste de 
Impairment; Provisões, Passivos e Ativos Contingentes. Ativo 
Intangível. Leasing. Outros tópicos contemporâneos de 
contabilidade. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. MARION, José Carlos; RIOS, Ricardo Pereira. 

Contabilidade avançada: de acordo com as normas 
brasileiras de contabilidade (NBC) e normas internacionais 
de contabilidade (IFRS) – 1. ed. – [ 2. Reimpr.]. – São 
Paulo: Atlas, 2019. 

2. GELBCKE, Ernesto Rubens. [et al.]. Manual de 
contabilidade societária: aplicável a todas as 
sociedades: de acordo com as normas internacionais e 
do CPC. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]. 

3. SANTOS, José Luiz dos. Contabilidade societária. 5.ed. 
São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. EQUIPE ATLAS. Lei das sociedades por ações. 12.ed. 

São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 
2. GUERRA, Luciano. A nova contabilidade: convergência 

ao padrão internacional. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
[Minha Biblioteca]. 

3. CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de 
sociedades anônimas: 4º volume: tomo II. 5.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014 [Minha Biblioteca]. 

4. IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da contabilidade. 11.ed. 
São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. 

1. Santos, , J.L.D.E.A. Contabilidade Geral: Atualizado pela 
Lei Nº 11.941/09 e pelas Normas do CPC até o Documento 
de Revisão de Pronunciamentos Técnicos Nº 03/2013, 4ª 
edição. [Minha Biblioteca]. 
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 Projeto Integrador: Perícia e auditoria contábil 
Ementa: Relatorio de Auditoria das Demonstrações 
Contábeis. Validação de Laudo Pericial 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova perícia contábil: 

teoria e prática. 13.ed. Curitiba: Juruá, 2016. ISBN 978-
85-362-5764-8. 

2. COSTA, João Carlos Dias da. Perícia contábil : aplicação 
prática / João Carlos Dias da Costa. - 1. ed. - [2. Reimpr.]. 
- São Paulo : Atlas, 2017. [Minha Biblioteca]. 

3. MULLER, Aderbal Nicolas. Perícia Contábil. São Paulo: 
Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca]. 

 

 Bibliografia Complementar: 
1. BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. 
2.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (v.53).  [Minha Biblioteca]. 

 
2. GELBCKE, Ernesto Rubens. [et al.]. Manual de 

contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades: 
de acordo com as normas internacionais e do CPC. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 2018. . [Minha Biblioteca]. 

 
3. ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 5.ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. . [Minha Biblioteca]. 
 
4. ATIEE, William. Auditoria : conceitos e aplicações / 

William Attie. – 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2018.Pereira, 
Alexandre Demetrius - Auditoria das demonstrações 
contábeis – 2.ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

5. Pereira, Alexandre Demetrius. Auditoria das 
demonstrações contábeis – 2.ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. [Minha Biblioteca]. 

 
 Eletiva 

Ementa: Será definida após a escolha pelo aluno, conforme rol 
estabelecido pelo Colegiado de Curso. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
Será indicada de acordo com a disciplina escolhida pelo estudante 

indicada pelo docente responsável. 

Bibliografia Complementar: 
Será indicada de acordo com a disciplina escolhida pelo estudante 

indicada pelo docente responsável. 

 Projeto Integrador – Perícia Contábil 
Ementa: Laudo Pericial do Estudo de Caso 

Bibliografia Bibliografia Básica: 
1. HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova pericia contábil: 

teoria e prática. 13.ed. Curitiba: Juruá, 2016.  ISBN 978-
85-362-5764-8. 
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2. ZANNA, Remo Dalla. Prática de perícia contábil. 5.ed. 
São Paulo: IOB, 2015. ISBN: [Minha Biblioteca]. 

3. MAGALHÃES, Antonio de Deus Farias. Perícia contábil. 
7.ed. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN: 978-85-224-780-57. 
[Minha Biblioteca]. 

Bibliografia Complementar: 
1. JUNQUEIRA, Gabriel Herscovici. Arbitragem brasileira 

na era da informática: um estudo das principais questões 
processuais. São Paulo: Atlas, 2015. ISBN: 978-85-970-
002-21. [Minha Biblioteca]. 

2. BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de arbitragem: nos 
termos da Lei n° 9.307/96. São Paulo: Atlas, 2014. ISBN: 
978-85-224-887-97. [Minha Biblioteca]. 

3. VERÇOSA, Fabiane. Arbitragem e mediação: temas 
controvertidos. Rio de Janeiro: Forense, 2014. ISBN: 978-
85-309-5911-1. [Minha Biblioteca]. 
 

4. ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. ISBN: 978-85-224-780-26. [Minha 
Biblioteca]. 
 

5.  NEVES, Antônio Gomes de. Curso de perícia contábil. 
3.ed. São Paulo: LTR, 2012. [Minha Biblioteca]. 

FONTE: Elaborado pelo curso de Ciências Contábeis. 

 

 

4.8 Metodologia 
 

As políticas educacionais sofreram importantes transformações nas 

últimas décadas. A reboque dessa proposta surgiu a necessidade de 

qualificação profissional para que sustentasse a implantação e 

implementação das ações, concebendo educação como uma resposta 

direta dos determinantes sociais e esses como norte das práticas pensadas 

para esse modelo. 

O currículo é concebido e revisado de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais na busca da inovação metodológica atendendo aos 

novos paradigmas, sendo organizados a fim de desenvolver as 

competências e habilidades previstas para a formação profissional. 

Nesse sentido a articulação do fazer pedagógico com o uso de novas 

tecnologias, a flexibilização e a interdisciplinaridade curriculares são 

fundamentais para a prática interprofissional, propiciando aos alunos a 
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integração prática/teoria e permitindo uma nova forma de ser, fazer, 

conhecer e conviver.  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem uma expectativa de 

formação profissional com fundamentos epistemológicos que explicam a 

origem dos conhecimentos como fruto das interações. 

Assim concepção de metodologia inovadora para o ensino responde 

com a proposição de metodologias ativas de forma curricular com atividades 

integradas em Ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidas de acordo com 

o PDI do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

Pensando na evolução sistemática e contínua do curso de Ciências 

Contábeis, o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem desenvolvido nos 

últimos anos, estratégias de consolidação metodológica por meio de 

profundas reflexões com seus pares sobre tendências pedagógicas e 

métodos de ensino. 

Nesta perspectiva, traduziu-se que uma tendência não se sobrepõe à 

outra, bem como um método não supera todas as dimensões do outro, 

ficando decidido entre os pares que a utilização dupla de métodos contempla 

o emergir de um fio condutor composto por importantes elementos, que vão 

desde as tendências e métodos ativos de ensino até a materialização das 

propostas contidas nesse projeto, objetivo principal do que ao longo dos 

anos vem discutindo e trabalhando ações que vislumbram o caráter de 

complementaridade existente entre eles. Os métodos escolhidos são: 

projetos e problematização. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná entende que a metodologia 

de projetos traz em sua essência a ideia de complexas contextualizações 

rumo ao produto finito, trabalhado à luz de objetivos claros e previamente 

concebidos. Surgem a partir de uma situação problema, uma necessidade 

real frente à necessidade formativa, uma oportunidade ou interesses de uma 

pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização. Quanto à tipologia, os 

projetos podem ser do tipo intervenção, desenvolvimento, pesquisa, ensino 

e aprendizagem. Embora todo projeto seja uma atividade instrutiva por 

excelência, a ênfase da pesquisa irá ocorrer a partir do Trabalho Integrador. 

A aprendizagem baseada em projetos considera e condiciona 

situações reais relativas ao contexto do desenvolvimento de uma vida, não 
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deixando de pensá-la em sua totalidade e representatividade nas relações 

sociais, criando uma ligação profunda ao objeto central do projeto em 

desenvolvimento que delineia toda ação de construção da sistemática do 

processo de ensino/aprendizagem.   

A aprendizagem baseada em projetos, concebida de forma espiral, a 

partir da matriz curricular para o curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, contempla o pensar pedagógico 

transformando os conteúdos em processos integrativos que facilitam o 

desenvolvimento de todas as ações por meio de problematização.  

Nesse sentido podemos verificar que aprendizagem baseada em 

projetos pode ser evidenciada no cotidiano do curso:  

 

A) Pelas dimensões do processo de ensino/aprendizagem; 

B) Pelos eixos acolhedores e agregadores entre as disciplinas. 

 

Todos os projetos desenvolvidos no curso de Ciências Contábeis 

destinam-se a cada etapa de desenvolvimento acadêmico dos alunos 

levando em conta a aprendizagem como eixo central no processo educativo 

propiciando a internalização dos principais conteúdos ministrados na matriz 

curricular.  

Além disso, esse currículo possibilita a associação do desenvolvimento 

de competências profissionais como paradigma da formação de recursos 

humanos voltados para a região amazônica. 

Todas as proposições de aprendizagens foram concebidas para 

promover a articulação interdisciplinar e a problematização que reproduzem 

um método científico investigativo, uma vez que propõem uma situação-

problema em torno da qual há questionamentos, reflexões e elaboração de 

hipóteses fundamentadas em literaturas que podem ou não validar a busca 

pela solução da situação-problema apresentada, resultando um produto que 

transcende o processo de ensino aprendizagem.  

Do ponto de vista prático esta estrutura concretiza a articulação das 

ações de ensino-pesquisa-extensão como política institucional na formação 

de parcerias com os diversos setores da sociedade civil, instituições públicas 
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e privadas, previstas nos convênios firmados pelo Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná para o Curso de Ciências Contábeis. 

  A problematização deve contemplar complexidade crescente, isto é, 

os diferentes contextos profissionais, com suas especificidades e abordar a 

relação do homem com o meio ambiente, a sociedade e os respectivos 

modos de viver. Buscando alcançar nesse aspecto, ensaiando e ao mesmo 

tempo produzindo conhecimento, para que o aprendiz materialize todo o 

processo de ensino/aprendizagem desenvolvido no projeto formativo maior, 

elemento que será apresentado adiante. 

Dentro desta perspectiva, os problemas constituem o artifício didático 

que fornece a linha condutora dos conteúdos curriculares, a motivação para 

os estudos e o momento de integração de disciplinas. 

Os problemas obedecem a uma sequência planejada, para levar os 

estudantes ao estudo dos conteúdos curriculares programados para o 

momento em curso. Eles são discutidos e trabalhados em sala de aula no 

decorrer do desenvolvimento das disciplinas com objetivo de fazer com que 

os alunos discutam o problema, identifiquem os objetivos do aprendizado, 

estudem e rediscutam o problema, em face do aprendizado obtido, 

demonstrado por meio da Espiral do Conhecimento (Figura 4) que será 

norteador do formato do percurso de aprendizagem. 

 

Figura 5 – Espiral construtivista do processo de ensino-aprendizagem a partir de 

uma situação - problema 
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Fonte: Lima (2002)4 

 

A organização didático-pedagógica do curso inclui a problematização 

por meio da metodologia de projetos com foco na aprendizagem significativa 

dos atores envolvidos. 

A aprendizagem baseada em projetos com a metodologia da 

problematização, usando o Arco de Maguerez dá suporte para a construção 

de Mapas Conceituais, Portfólios Reflexivos da aprendizagem, atividades 

didáticas e pesquisa.  

As disciplinas são constituídas de componentes teóricos, práticos e 

por Trabalho Efetivo Discente (TED). TED’s são atividades acadêmicas 

discente e são desenvolvidas sob orientação, supervisão e avaliação de 

docentes, conforme regulamentado pela Resolução CNE/CES 10, de 16 de 

dezembro de 2004, decorrente do Parecer CNE/CES 269, de 16/09/2004, 

que trata do trabalho discente efetivo.  

 O TED é produzido a partir das Unidades de Ensino, oriundas das 

ementas das disciplinas, estabelecidas na Matriz de Referência. O Trabalho 

Efetivo Discente dá significância ao processo de aprendizagem, pois são 

contextualizadas, problematizadoras e desafiadoras. Eles podem ser 

                                                           
4 LIMA VV. Competência: Distintas abordagens e implicações na formação dos profissionais da 
saúde. Inteface – Comunic., Saúde, Educ. 2005, 9(17): 369-379.  
LIMA VV. Learning issues raised by students during PBL tutorials compared to curriculum 
objectives. Dissertação de Mestrado – Department of Health Education – University of Illinois at 
Chicago, 2002. 
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realizados em sala de aula ou extraclasses, elaborados pelos próprios 

professores das disciplinas e/ou ocorrerem em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Quando acontecem no AVA, são do tipo 

“estruturadas”, também denominadas Desafios - situações-problema. Os 

desafios são de dois tipos: micro e macro. Os micros desafios são exercícios 

objetivos de múltipla escolha e os macros desafios correspondem às 

questões discursivas. Quando são do tipo “estruturada”, elaboradas por 

instituições parceiras ou por docentes do UniSL Ji-Paraná, levam em conta 

a Matriz de Referência, garantindo assim a aderência curricular. 

Os TED’s podem ser avaliadas de diferentes maneiras: auto 

avaliação, avaliação pelos pares e pelos docentes e gerar debates.  

O componente curricular Projetos Integradores (PI) que acontece ao 

longo do curso, permite aos discentes o desenvolvimento de habilidades de 

análise crítica, a busca pela inovação e a criatividade. Ao mesmo tempo, 

articula e explora a unicidade do conhecimento, acelerando os mecanismos 

de correlação dos conteúdos desenvolvidos nas diversas disciplinas. 

 O desenvolvimento do Projeto Integrador requer dedicação 

extraclasse dos discentes, pois destina-se à realização do Trabalho 

Integrador (TI), que se  

estabelece como essência desse componente curricular. Propõe-se que o 

Trabalho Integrador se constitui em solução de problemas simulados e reais. 

Os problemas reais serão obtidos a partir da interação do curso com a 

sociedade local ou regional. 

Os Trabalhos Integradores desenvolvem pesquisa em todos os 

Projetos Integradores, definidos no PPC.  

Cada PI tem uma temática própria, a saber: 

● 1° semestre do PI – Planejamento de Carreira e Mercado 
● 2° semestre do PI – Diversidade Organizacional 
● 3° semestre do PI – Gestão da Inovação e Startups 
● 4° semestre do PI – Planejamento Tributário 
● 5° semestre do PI – Jogos de Empresas 
● 6° semestre do PI -  Folha de Pagamento 
● 7° semestre do PI -  Gestão Pública 
● 8° semestre do PI – Perícia e Auditoria Contábil 
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 Assim, pode se afirmar, que o PI é lócus de pesquisa, que ocorre em 

todos os semestres, de forma continuada e correlacionada com os 

componentes curriculares, em escala ascendente de complexidade teórica e 

metodológica.  Nesse âmbito, os trabalhos são desenvolvidos, 

apresentados pelo discente e socializados entre os cursos de maneira 

institucionalizada, conforme previsão no calendário acadêmico semestral, de 

acordo com as normas da ABNT.  

Há incentivo à publicação acadêmica e participação em eventos, como 

o Simpósio Regional de Pesquisa Científica e Tecnológica de Rondônia, o 

que faz a interface da pesquisa com a extensão, quando se socializa o que 

se produziu com outros períodos do curso, com outros cursos e com a 

comunidade. 

 

4.9 Estágio Curricular Supervisionado 
 

Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis do UniSL é 

caracterizado como um conjunto de atividades de aprendizado social, 

profissional e cultural realizadas pelo aluno com a intenção de se integralizar 

aos processos produtivos da sociedade e de intervenção da profissão de 

Contador, realizado sob responsabilidade e coordenação de estágio desta 

Instituição de Ensino Superior. 

O Estágio Curricular Supervisionado tem caráter obrigatório no Curso 

de Ciências Contábeis do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso, 

conforme disposto o Art. 2º, Inc. IV da Resolução CNE Nº 10, de 16 de 

dezembro de 2004, e ainda pelo item 2.3.4 do Plano de Desenvolvimento 

Institucional do UniSL, (2016-2020), normatizado pelo regimento Interno da 

Instituição e pelo Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso. 

 Assim, o Estágio Curricular Supervisionado encontra-se previsto na 

Matriz Curricular, com carga horária total de 120 (cento e vinte) horas, que 

deverão ser cumpridas em qualquer momento do 7 º ao 8º período da matriz 

curricular. 

O Estágio é um instrumento complementar para a formação da 

identidade do futuro profissional Contador e como tal visa desenvolver e 
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aperfeiçoar competências, com base nos conhecimentos construídos, 

atitudes e habilidades desenvolvidas.  

É um espaço privilegiado para colocar em contato os conhecimentos 

teóricos e a prática, analisando os resultados, num processo de aprendizado 

organizacional efetivo, consolidando o conhecimento, competências e 

habilidades e colocando o acadêmico em situações reais de atuação 

profissional, o que consolida sua formação proposta neste PPC pelo eixo de 

formação prática profissional. 

Para a efetiva realização do programa de estágio, o Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná buscou amparo legal na Lei Nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, estando 

presente nesta a relação das horas de trabalho semanais e a 

regulamentação das atividades. A responsabilidade pelas decisões acerca 

da inclusão do programa de aprendizagem social, profissional e cultural 

proporcionadas ao estudante é exclusivamente da Instituição de Ensino (Art. 

2º e 3º do Decreto 87.497/82). 

O estágio curricular no curso de Ciências Contábeis, programado com 

número de horas específicas conforme o PPC, visa possibilitar ao aluno uma 

integração maior entre a teoria e a prática, regendo-se por normas e 

podendo ser realizado segundo a opção de cada aluno-estagiário nas 

modalidades das áreas de elaboração de atuação do profissional Contador 

conforme dispõe Art. 4º da Resolução CNE Nº 10, de 16 de dezembro de 

2004: 

 Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 

desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer 

que sejam os modelos organizacionais;  

 Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 

contábeis; desenvolver, com motivação e através de 

permanente articulação, a liderança entre equipes 

multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos 

controles técnicos, à geração e disseminação de informações 

contábeis, com reconhecido nível de precisão;  

 Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das 

funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e 
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de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 

governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 

administradores de qualquer segmento produtivo ou 

institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 

gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua 

gestão perante à sociedade, gerando também informações 

para a tomada de decisão, organização de atitudes e 

construção de valores orientados para a cidadania;  

 Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação 

contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico 

analítica para avaliar as implicações organizacionais com a 

tecnologia da informação;  

 Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas 

que lhe são prescritas através da legislação específica, 

revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

organizacionais.  

O estágio curricular estrutura-se com as funções de Coordenador de 

Estágio da IES e a supervisão, cabendo ao coordenador a função 

administrativa e gerencial de zelar pelas condições necessárias para 

realização do estágio nos termos das normas legais e do Regulamento de 

Estágio Supervisionado.  

O Supervisor será um profissional com formação e/ou experiência na 

área específica pretendida pelo aluno, designado pela direção da unidade 

concedente de estágio, necessariamente um profissional da empresa apto a 

auxiliar o estagiário em campo. 

O Estágio Supervisionado, em relação à horas de trabalho semanais e 

regulamentação das atividades será orientado pela Lei 11.788 de 2008. 

Havendo a possibilidade do aluno-estagiário cumprir a carga horária 

curricular obrigatória por meio dos Termos de Cooperação ou Convênios, 

utilizando-se estratégias para gestão da integração entre ensino e o mercado 

do trabalho. 

A avaliação do estágio Supervisionado será composta pelo relatório 

de estágio, assim como dos documentos de avaliação do supervisor em 
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concordância com análise do professor de estágio da IES, com atribuições 

de notas com valores de 0,0 (zero) a 10 (dez) pontos.  

A avaliação ocorrerá em dois momentos, primeiramente pelo 

supervisor responsável no âmbito da empresa e/ou órgão conveniado, e 

posteriormente pelo Coordenador de Estágio da IES, onde deverá ter a 

entrega do trabalho escrito e também apresentação em formato banner de 

um resumo do estágio.  

Propiciar ao futuro profissional condições para o desenvolvimento de 

atividades práticas, sob supervisão de docentes, em diferentes cenários 

profissionais, para que possa desenvolver as habilidades que garantam uma 

prática efetiva na utilização dos conhecimentos desenvolvidos e possibilitem 

os saberes e competências requeridas ao profissional de Ciências 

Contábeis. 

Portanto, o Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis do 

UniSL é caracterizado como um conjunto de atividades de aprendizado 

social, profissional e cultural realizadas pelo aluno com a intenção de se 

integralizar aos processos produtivos da sociedade e de intervenção da 

profissão Contábil, realizado sob responsabilidade e coordenação de estágio 

desta IES. 

Demais orientações e normativas relativas ao Estágio serão definidas 

em regulamento do Curso. 

 

4.9.1 Objetivo Geral do Estágio Curricular Supervisionado 
  

Propiciar ao futuro profissional condições para o desenvolvimento de 

atividades práticas, sob supervisão do docente, em diferentes cenários 

profissionais, para que possa desenvolver as habilidades que garantam uma 

prática efetiva na utilização dos conhecimentos desenvolvidos e possibilitem 

os saberes e competências requeridas ao profissional Contador. 

 

4.10 Atividades Complementares 
 

A educação é concebida como um instrumento que oferece ao 

indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação intelectual. 
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Em conformidade com a Resolução CNE Nº 10, de 16 de dezembro 

de 2004, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares para o Curso de Ciências 

Contábeis, fica estabelecido que os alunos do Curso de Ciências Contábeis 

do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná têm o dever de cumprir 120 

horas de atividades complementares, como requisito imprescindível para 

obtenção de grau superior, podendo ser realizadas em qualquer fase do 

curso, para integralização curricular, desde que aprovadas pela 

coordenação do curso. 

Cabendo ao aluno a responsabilidade pela organização dos 

documentos comprobatórios e pelo seu devido encaminhamento ao setor 

responsável.  

A contabilização das horas atribuídas a atividades complementares 

do aluno ocorrerá por meio de requerimento de aproveitamento de 

Atividades Complementares, e protocolado no Centro de Atendimento ao 

Aluno (CEAL), aprovados pela coordenação do curso, lançados em favor do 

aluno em seu histórico escolar.  

 

4.10.1 Informações Gerais – Atividades Complementares 
 

As Atividades Complementares visam o enriquecimento curricular, a 

interação teoria-prática, a aquisição de habilidades e competências além do 

acompanhamento dos avanços científicos e tecnológicos. 

A carga horária de Atividades Complementares é de 120 (cento e 

vinte horas) horas e o seu cumprimento pode ser iniciado desde o primeiro 

semestre letivo, conforme matriz curricular. 

As Atividades Complementares deverão ser devidamente 

planejadas e comprovadas. 

O acadêmico será responsável pela organização dos documentos 

comprobatórios e pelo seu devido encaminhamento à Central de 

Atendimento ao Aluno – CEAL para que as horas sejam convalidadas. 

As Atividades Complementares podem incluir projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 

seminários, simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas 
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oferecidas por outras instituições de ensino ou por outros cursos do UniSL, 

ou de regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que 

esses conteúdos não estejam previstos no currículo pleno da instituição, mas 

nele podem ser aproveitados porque circula  em um mesmo currículo, de 

forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos realizados. 

O acadêmico deverá cumprir toda a carga horária de atividades 

complementares, sob pena de não concluir o curso. 

As modalidades e a pontuação das atividades complementares 

estão referidas no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Relação das Atividades Complementares e o máximo de sua 

integralização curricular, por item. 

Grupos Atividades 
Máximo de 

carga horária 
atribuíveis 

Procedimento para 
avaliação e validação 

AC de 
Ensino 

Disciplinas cursadas em outros 
cursos, inclusive o Curso de 
Ciências Contábeis, no Centro 
Universitário São Lucas Ji-Paraná 
ou em outras IES, não 
aproveitadas por equivalência ou 
aproveitamento de estudos, 
devendo ser disciplinas 
correlatas à área de Ciências 
Sociais Aplicadas, para a Matriz 
CONT N 2016/1 

80 h  Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em outros 
cursos, inclusive o Curso de 
Ciências Contábeis, no Centro 
Universitário São Lucas Ji-Paraná 
ou em outras IES, não 
aproveitadas por equivalência ou 
aproveitamento de estudos, 
devendo ser disciplinas 
correlatas à área de Ciências 
Sociais Aplicadas, para a Matriz 
CONT N 2015/2 A. 

120 h Histórico Escolar 

Atividades de monitorias ou 
lideranças nas disciplinas de 
Projetos Integradores 

30 h 
Relatório Final de 
Monitoria 
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Cursos livres (informática ou 
idiomas) em instituição 
juridicamente constituída. 

40 h 
Certificado emitidos 
pelas unidades de 
ensino 

Aprendizagem à distância com 
afinidade e aderência ao curso 
(não são consideradas para este 
fim o Trabalho Efetivo Discente - 
TED) 

45 h 
Certificados/histórico 
emitidos pelos 
organizadores 

Participação em 
projetos/competições regionais 
e internacionais de interesse e 
relevância acadêmica, desde que 
relacionados com os objetivos do 
Curso de  Ciências Contábeis. 

40 h 
Certificados/histórico 
emitidos pelos 
organizadores 

Participação de apresentação de 
Trabalho de Conclusão de Curso 
como ouvintes em bancas do 
próprio Centro Universitário São 
Lucas Ji-Paraná 

1 h para cada 
banca assistida 

(limitada a 6 
bancas por 
semestre) 

Declaração assinada por 
no mínimo 1 (um) 
membro da banca 
avaliadora. 

Participação em palestras (fora 
do Centro Universitário São 
Lucas Ji-Paraná) relacionadas à 
área de concentração do curso. 

20 h 
Certificado emitido pela 
instituição/entidade 
promotora 

AC de 
Pesquisa 

Grupos de Estudos e pesquisas 
sob a supervisão de professor do 
Curso de Ciências Contábeis 

20 h Projeto e Relatório final 

Participação em pesquisa 
científicas, projetos de ensino e 
extensão. 

30 h por 
semestre 

Certificado de 
participação 

Publicação de artigos científicos 
relativos à Ciências Contábeis e 
áreas correlatas. 

Qualis C ou B = 
10horas 

Artigo científico e 
comprovante de 
publicação 

Qualis A = 20 h 
Iniciação científica, incluindo 
pesquisas fora do âmbito do 
Centro Universitário São Lucas Ji-
Paraná. 

20 h por 
semestre 

Certificado de 
participação/Relatório 

AC de 
Extensão 

Seminários, Oficinas, Congressos, 
Simpósios, Conferências, 
Encontros Nacionais e Regionais, 
Palestras, Cursos de Extensão, 
Workshops, de natureza 
acadêmica ou profissional 

Hora real da 
Atividade 

Certificado de 
Participação 
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Visita técnica monitorada por 
professor do curso 

Até 10 h por 
visita (limitado 

à 3 visitas) 

Declaração Assinada 
pelo Professor e 
Relatório 

Estágios extracurriculares não 
obrigatório, desde que que em 
atividades relacionadas com as 
disciplinas da grade curricular do 
Curso. 

Até 40 h 

Termo de Estágio 
juntamente com Ateste 
de Realização e 
Relatório de Atividades 

Intercâmbio Nacional e 
Internacional 

40h 
Atividades correlatas ao 

curso de Ciências 
Contábeis 

Representação discente em 
colegiados de curso e cargos de 
representação estudantil 

10h/mandato 
Declaração de 
participação. Ata de 
Eleição. 

AC Sociais 

Trabalhos desenvolvidos com 
orientação docente, 
apresentados na Instituição 
(extraclasse), em organizações 
não governamentais, de 
assistência social, cooperativas e 
similares, de trabalho 
comunitário ou junto à 
comunidade e de relevância 
social 

10 h por 
trabalho 

(limitado 3 
trabalhos) 

Declaração Assinada 
pelo Professor e 
Relatório 

AC Outras 
Atividades correlatas ao Curso de 
Ciências Contábeis não 
contempladas 

A critério do 
Conselho de 

Curso 

Documentação 
comprobatória 

FONTE: Elaborado pelo curso de Ciências Contábeis 

 

4.11 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Curso de Ciências Contábeis, considerando o disposto no inciso 

VI do art. 2º, combinado com o art. 9º da Resolução CNE/CES 10, de 16 de 

dezembro de 2004, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Ciências Contábeis, não prevê em sua matriz curricular a disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

O trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em etapas no 

transcorrer do curso no formato Projeto Integrador, estruturado conforme 
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regulamento do UniSL e Curso de Ciências Contábeis, nos termos do 

Manual Unificado do UniSL. 

A construção do trabalho integrador é desenvolvida em ambiente 

apropriado físico ou virtual, oferecendo as características adequadas ao 

trabalho colaborativo, levando os alunos à vivência de metodologias ativas, 

com o desenvolvimento de habilidades e a formação do espírito cientifico a 

partir das resoluções de problemas individuais e comunidades.  

Os Trabalhos Integradores contém embasamento teórico, e 

apresentar-se de acordo com as normas da ABNT e manuais de metodologia 

científicas adotados pela UniSL semestralmente desenvolvido e resultado de 

pesquisa, com método orientado pelo professor do componente curricular 

Projeto Integrador e que possa ser socializado para a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral. 

Com o intuito de promover o aprendizado dinâmico e sensibilizar o 

discente para a compreensão da interdisciplinaridade presentes nos 

conteúdos das unidades curriculares, o projeto integrador de cada período é 

trabalhado uma temática de projeto relacionando as demais disciplinas 

estudadas naquele período.  

O curso de Ciências Contábeis dispõe de 08 (oito) projetos 

integradores, que visam desenvolver as competências e habilidades para 

uma sólida formação de profissional generalista nos termos do art. 4º 

Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004; em que o futuro 

contabilista seja capaz de 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. 

Os Projetos Integradores estão distribuídos no curso da seguinte 

forma: 

1º Período - Projeto Integrador: Planejamento de Carreira e 

Mercado;  
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2º Período - Projeto Integrador: Planejamento de Carreira e 

Mercado,  

3º Período - Projeto Integrador: Gestão da Inovação e Startups,  

4º Período - Projeto Integrador: Planejamento Tributário,  

5º Período - Projeto Integrador: Jogos de Empresas,  

6º Período - Projeto Integrador: Folha de Pagamento,  

7º Período - Projeto Integrador: Gestão Pública, e  

8º Período - Projeto Integrador: Perícia e Auditoria Contábil. 

 

Portanto, o Projeto Integrador se constitui gênese do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), quando desenvolve o espírito científico dos 

acadêmicos, evoluindo para sua produção científica. 

 

4.12 Apoio ao Discente 
 

A atenção aos discentes se dará, inicialmente, pelo programa de 

nivelamento e bolsas de estudo e vai se estendendo no percurso acadêmico 

com apoio à participação de eventos, apoio psicopedagógico, apoio no 

acompanhamento acadêmico, acessibilidade, divulgação de trabalhos e 

produções dos alunos, bolsas de trabalho e etc. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) é um órgão de apoio 

educacional, que presta acompanhamento psicopedagógico, pedagógico 

e psicológico, no sentido de contribuir para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem, no que tange os diversos tipos de acessibilidade, na 

interação da formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade 

social, visando uma formação profissional na educação superior de maior 

qualidade, a democratização do saber e a participação cidadã. É um órgão 

ligado à Diretoria de Ensino. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico atua com: 

● Orientação acadêmico-profissional; 

● Acompanhamento psicológico aos discentes; 

● Inclusão de acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais- NEE (auditiva, visual, física e múltiplas 
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deficiências); 

● Desenvolvimento de metodologias específicas de cada uma 

das necessidades educacionais especiais – NEE; 

● Orientação metodológica de intervenção pedagógica para 

responder, com qualidade, a alunos com altas 

habilidades/superdotação; 

● Desenvolvimento de alternativas didáticas de apoio e 

estímulo ao aluno com altas habilidades/superdotação; 

● Contribuir para a construção do conhecimento de alunos com 

transtorno do espectro autista; 

● Orientação psicológica a funcionários. 

● Contribuição com a aprendizagem do acadêmico, buscando 

sua inserção no meio profissional docente – Monitoria; 

● Elaboração e intervenções pedagógicas e psicopedagógicas, 

visando à reestruturação da aprendizagem do acadêmico; 

●  Intervenções pedagógicas e psicopedagógicas, visando à 

reestruturação metodológica docente; 

● Orientação do acadêmico quanto à sua decisão profissional – 

Teste Vocacional (POV). 

 

Essas ações do NAPP associadas a um trabalho de mediação junto 

aos colegiados de curso e demais docentes inseridos na situação, priorizam 

o bem-estar físico e emocional dos estudantes acompanhados, bem como, 

a melhoria das condições indispensáveis à sua aprendizagem e formação 

profissional qualificada, desde o ingresso até o final de sua trajetória 

acadêmica. 

O trabalho realizado pelo NAPP considera que o UniSL não é uma 

instituição com fim terapêutico, e que, no entanto, deve zelar pela qualidade 

de vida e formação profissional de seus estudantes no ingresso, na 

permanência e finalização do curso, atuando e intervindo com ações 

pedagógicas e psicopedagógicas. 

É função do NAPP, a partir de uma análise e discussão, realizar o 

planejamento de mecanismos de acessibilidade e de acompanhamento dos 

estudantes que, em caráter permanente ou temporário, apresentarem 
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condições especiais geradoras de limitações ou dificuldades, demandando 

apoio institucional especial no processo de ensino-aprendizagem, a fim de 

que lhes sejam oportunizadas a equiparação de condições que levem à 

expressão plena de seu potencial. 

Ainda, de acordo com a Lei nº 12.764, de 2012, o UniSL busca 

contribuir para a construção do conhecimento de alunos com transtorno do 

espectro autista por meio de atendimento psicológico e de propostas 

metodológicas apropriadas diferenciadas e de instrumentos avaliativos sob 

as perspectivas das necessidades individuais.  

O UniSL apresenta-se preparado para atender as demandas 

especiais como: deficiência visual, auditiva, física e múltiplas deficiências, 

transtorno do espectro autista e altas habilidades.  

Aos alunos com deficiências visuais pode-se ofertar software de 

leitura e instrumentos avaliativos apropriados e com tempos diferenciados, 

além de ações de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e 

diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos. Aos alunos de baixa visão oferta-se 

instrumentos avaliativos com fontes customizadas às necessidades 

individuais. Aos deficientes auditivos disponibiliza-se o intérprete de LIBRAS 

e instrumentos avaliativos adaptados.  

Os acadêmicos com demandas educacionais especiais, podem 

recebem apoio do NAPP, que lhes oferta recursos de tecnologia assistida e 

também humana. O Programa “Quinta Cultural” é um estímulo às diferentes 

habilidades. A proposição de Monitorias que potencializa interesses por 

áreas de interesse e de altas habilidades.  

O UniSL entende que é imperativo hoje uma equipe multidisciplinar 

preparada, com conhecimentos necessários para atender aos alunos nas 

suas demandas e direitos e, para isso, desenvolve com a parceria do NAPP 

o projeto Programa de Avaliação e Intervenção Psicológica e 

Psicopedagógico (PAIP).  

No escopo desse projeto se faz diagnóstico e se traça percursos e 

fluxos de apoio e suporte interdisciplinar, com profissionais da 

Fonoaudiologia, da Pedagogia e da Psicologia, com suporte na área da 

saúde, psicológico e didático-pedagógico, garantindo condições adaptadas 
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de aprendizagem e avaliação, para alunos com as mais diferentes 

necessidades especiais, assim como, prevê os mecanismos e condições de 

acessibilidade. O NAPP contempla também capacitação docente, para a 

proposição de metodologias diferenciadas. 

 

 

4.12.1 Estímulo à Permanência  
 

O UniSL Ji-Paraná tem como compromisso promover a atenção 

integral ao aluno, visando garantir sua permanência na IES e oportunizando 

a interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, assim como 

a inserção em atividades de extensão. Portanto, proporcionará ao corpo 

discente um adequado e eficiente atendimento de apoio por meio do NAPP, 

às atividades de sala de aula, bem como todos os mecanismos de 

acessibilidade. Além disso, proporcionará atendimento individual ao aluno, 

buscando identificar os obstáculos estruturais e funcionais ao pleno 

desenvolvimento do processo educacional, prestando informações aos 

órgãos competentes, aos quais solicita providências e propõe soluções. Eis 

as formas de estímulos à permanência propostos pelo UniSL Ji-Paraná: 

 

a) Monitoria 

 

O Programa de Monitoria é destinado aos alunos interessados pela 

oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas 

funções de ensino, pesquisa científica e extensão. 

Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas 

didático-científicas, inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos 

e atendimento a alunos; de atividades de pesquisa e extensão e de trabalhos 

práticos e experimentais. 

Ao corpo discente, os monitores atuam, sob a supervisão docente, na 

orientação em trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

A seleção discente para a Monitoria se dá na forma de Edital 

Semestral. 
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b) Mecanismos de Nivelamento 

 

O UniSL Ji-Paraná oferece o Programa Institucional de Nivelamento 

(PINSL), conforme anexo, a partir de um diagnóstico inicial, a partir do 

primeiro semestre letivo de cada curso, como ação voltada à preparação do 

ingressante, considerando as suas deficiências de formação, com vistas a 

dar-lhes suporte para o desenvolvimento, com êxito, das atividades 

acadêmicas. O nivelamento segue um cronograma validado pela diretoria de 

ensino e oferece as disciplinas de Português, Matemática Básica, 

Matemática Intermediária e Química.   

 

c) Estímulo a Atividades Acadêmicas 

 

O curso apoiará a participação de seus alunos em atividades de 

iniciação científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de 

natureza educacional, cultural e científica, como estratégia do processo 

ensino-aprendizagem. A participação dos alunos em projetos e programas 

de iniciação científica e de extensão, sempre será sob a orientação docente, 

fazendo parte da estratégia de aprendizagem e objetivando o estreitamento 

da relação professor-aluno e da interface com a comunidade. 

O UniSL Ji-Paraná estimulará e incentivará os alunos a produzirem 

artigos científicos para, posteriormente, serem publicados em revista 

acadêmica, da IES ou de outras instituições, conforme critérios 

estabelecidos pelo órgão competente. 

 

d) Organização Estudantil 

 

O corpo discente será estimulado a criar órgãos de representação, 

organizados pelos próprios estudantes, regidos por regimento próprio por ele 

elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. A representação 

tem por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o 

aprimoramento da instituição, vedadas atividades de natureza político-

partidária, em entidades alheias ao UniSL Ji-Paraná. 
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O UniSL Ji-Paraná dará apoio aos estudantes no processo de 

organização dos diretórios acadêmicos além de associações culturais e 

Atléticas, com atividades artísticas e desportivas. A convivência estudantil 

será estimulada, mediante a oferta de atividades artísticas, culturais e 

desportivas, na sede do UniSL Ji-Paraná ou em instalações cedidas, 

mediante convênio. 

 

e) Capacitações Tecnológicas  

 

As capacitações discentes são realizadas pela equipe da Diretoria de 

Ensino, no início de cada semestre para os alunos ingressantes. Os 

professores de Projeto Integrador também são preparados pelas 

capacitações docentes para que capacitem os alunos a utilizar as 

tecnologias dos TED’s. 

As capacitações para as demais turmas são ministradas pela equipe 

da Diretoria de Ensino, de acordo com o agendamento realizado pela 

coordenação de curso. Além dessas capacitações, os alunos contam com 

uma equipe de suporte tecnológico que fica alocada no laboratório de 

informática, de forma que as dúvidas e dificuldades são sanadas 

rapidamente. Esse suporte funciona de segunda à sexta-feira, das 8h até 

12h e das 13h até 22h, e aos sábados das 8h até 12h. 

Os encontros de Projeto Integrador, que utilizam extensivamente a 

tecnologia, são auxiliadas pela equipe de suporte tecnológico que passa nas 

salas para verificar se há necessidade de ajuda.  

Constituem currículo da formação discente: 

• Estrutura básica do AVA: forma de acesso, via portal do aluno; 

• Formas de comunicação: mural de notícias e diálogo; 

• Acesso aos TED’s que estão no AVA: acesso e formas de 

desenvolvimento dos desafios; 

• Acesso ao material de apoio;  

• Funcionalidade e importância dos ambientes para comunicação 

acadêmica e uso na aprendizagem; 

• Formas de integralização de nota. 
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f) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

/UniSL/CNPq (governamental) 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC da 

UniSL/CNPq, de acordo com a Resolução Normativa nº 015/2004 do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

com as decisões do Comitê Técnico-Científico do Centro Universitário, tem 

como objetivos: 

I. despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais 

entre estudantes de graduação, mediante sua participação em 

projetos de pesquisa que introduzam o jovem universitário no 

domínio do método científico; 

II. qualificar quadros para os programas de pós-graduação e 

aprimorar o processo de formação de profissionais para o setor 

produtivo. 

III. estimular pesquisadores a envolverem estudantes de graduação 

no processo de investigação científica, otimizando a capacidade 

de orientação da instituição. 

Para concorrer às bolsas do PIBIC, o professor deve submeter para 

análise da Secretaria de Pesquisa, o projeto elaborado em conformidade 

com as condições e os requisitos estabelecidos em edital próprio, aceitar os 

termos de compromissos a serem assumidos tanto pelo orientador quanto 

ao bolsista. 

Os planos de trabalho dos bolsistas deverão ser dimensionados para 

um ano de bolsa, com vistas a gerar resultados, a serem apresentados na 

forma de Relatório Final e apresentação oral por ocasião do Encontro de 

Iniciação Científica do UniSL Ji-Paraná. 

 

g) Apoio à Participação em Eventos 

 

O discente é estimulado a participação em atividades culturais e 

eventos científicos (jornadas, seminários, congressos etc.). É dever do aluno 

frequentar e participar da organização de eventos internos do UniSL Ji-

Paraná, como jornadas acadêmicas e outros eventos promovidos pelo curso 
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e IES, além de serem incentivados a participar de outros eventos, realizados 

pelos demais cursos/ou pela Instituição, bem como eventos externos (inclui-

se a participação em palestras, workshops, videoconferências, congressos 

nacionais e internacionais, feiras, seminários, entre outros.), definidos nos 

regulamentos de atividades complementares. 

 

4.12.2 Formas de Acesso ao Curso 
 

O ingresso no curso de Ciências Contábeis do UniSL Ji-Paraná, 

conforme normatização se dará por meio do vínculo estabelecido no ato da 

matrícula, quer seja via processo seletivo, por transferência, ou ainda como 

portador de diploma e a manutenção do vínculo com a instituição requer a 

renovação, semestralmente, através das rematrículas, gerando no decorrer 

do curso, em cada caso, registros de notas e frequências, adaptações 

curriculares, aproveitamentos de estudos e equivalência de disciplinas, a 

expedição de documentos como declarações, certidões, históricos, entre 

outros, abertura e tramitação de processos requeridos e protocolados pelos 

acadêmicos.  

Esses procedimentos são normatizados, através de documentos e 

instrumentais específicos, como o Regulamento para Aproveitamento de 

Estudos e Equivalências, Plano de Ensino e Ementas, conforme o 

Regimento Interno da Instituição. 

Além disso, destaca-se que os Processos Seletivos do UniSL Ji-

Paraná são orientados por critérios que avaliem os conhecimentos 

adquiridos pelos candidatos no Ensino Médio ou equivalente para admissão 

nos Cursos de graduação pretendidos, bem como são regulados por meio 

de Editais preparados pela Comissão de Processo Seletivo e aprovados pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

As vagas oferecidas para cada curso são as contidas em atos 

autorizativos estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho 

Universitário do UniSL Ji-Paraná. Os Processos Seletivos são abertos e 

publicados, pelo menos, 15 dias antes da realização da seleção, por meio 
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de editais. As opções de ingresso disponíveis no UniSL Ji-Paraná 

para preenchimento de vagas, nos cursos superiores são: 

 

1. PROCESSOS SELETIVOS são abertos e publicados, pelo menos, 15 

dias antes da realização da seleção, por meio de editais cuja prova é 

realizada na sede do UniSL Ji-Paraná ou em Unidade de Apoio Parceira. 

A responsabilidade de aplicação da prova é sempre do UniSL Ji-Paraná.  

● VESTIBULAR TRADICIONAL, cuja prova é realizada em dia, hora e 

local publicados em edital; 

● VESTIBULAR AGENDADO cuja prova é realizada em dia e hora, 

previamente agendada pelo candidato. 

 

2. NOTA DE ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio, possibilita o 
ingresso, por: 

● Processo seletivo específico do UniSL Ji-Paraná; 
● PROUNI; 
● FIES. 

 
3. TRANSFERÊNCIA, o candidato que desejar ingressar por 

transferência em um curso do UniSL Ji-Paraná, deve comparecer à 

instituição com a entrega da documentação necessária e solicitar 

matrícula, que poderá ser deferida caso haja vaga remanescentes. 

4. PORTADOR DE DIPLOMA o candidato que possui formação superior 

e deseja ingressar em um novo curso, deve comparecer à 

instituição com a documentação necessária e solicitar matrícula, que 

poderá ser deferida caso haja vagas remanescentes. 

 

4.13 Gestão do Curso e os Processos de Avaliação Interna e Externa   
  

As ações para avaliação de todos os cursos estão previstas no PDI 

do UniSL, sendo que a gestão do curso é planejada considerando a 

autoavaliação institucional, e o resultado das avaliações externas como 

insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso. 

Um dos mecanismos de autoavaliação no âmbito do curso são os 

fóruns e/ou grupos focais que se constituem importante oportunidade de 



 

120 
 

reflexão sobre o processo de formação universitária, o ambiente em que 

essa formação ocorre, as pessoas que contribuem para a mesma, as 

oportunidades de mercado e a responsabilidade social atribuída à futura 

profissão do estudante. Assim, se constituem um eficiente instrumento de 

autoavaliação voltado ao curso.  

Os fóruns e/ou grupos focais permitem que o acadêmico observe o 

ambiente interno, refletindo os espaços de infraestrutura e processos de 

ensino-aprendizagem, incluindo indicadores de desempenho docente, 

coordenação de curso e propostas de modificação de matriz de curricular e 

de referência, representado pela infraestrutura de apoio aos seus estudos, 

tanto aquele que se dá na sala de aula quanto o que ocorre durante 

atividades de extensão, de estágio supervisionado ou de pesquisa científica.  

Os relatórios gerados do processo de discussão se revelam 

importante estratégia de avaliação institucional e no âmbito do curso e, por 

isso, as estratégias utilizadas vêm sendo utilizados como fontes privilegiadas 

de delineamento de processo autoavaliativo periódico do curso de Ciências 

Contábeis do UniSL.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) desenvolve em parceria com 

o NDE os relatórios de avaliação interna considerando os indicadores 

institucionais no âmbito do curso. Esses relatórios são analisados pela CPA 

e apresentados semestralmente no que se refere aos resultados das 

avaliações para a comunidade acadêmica e ao NDE do curso.  

Após esse processo, ocorrem ações da CPA e NDE reuniões que 

incentivam a adoção de práticas institucionais de autoavaliação institucional. 

Em seguida ocorrem campanhas sistemáticas de conscientização e estímulo 

à participação de docentes e discentes na avaliação direcionadas aos 

gestores, docentes, discentes e funcionários. A divulgação ampliada dos 

resultados do processo de avaliação é realizada continuamente.   

No que diz respeito a avaliações externas, tanto pelo INEP como o 

acompanhamento dos Resultados do ENADE é sistemático.   

O Exame Nacional de Desempenho de estudantes (ENADE), integra 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que junto 
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com a Avaliação de Cursos de Graduação e da Avaliação Institucional, 

formam o tripé avaliativo, permitindo conhecer e monitorar a qualidade dos 

cursos e das instituições superiores.  

O aprimoramento contínuo do PPC, por meio de análise de conteúdos 

e competências exigidas nas edições do ENADE, pelas revisões da Matriz 

de Referência, o Curso de Ciências Contábeis do UniSL (Coordenação e 

NDE), acompanha continuamente tais exigências de conteúdos 

programáticos, com o objetivo de melhor o desempenho dos acadêmicos, o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias na formação 

geral e profissional do egresso de Ciências Contábeis, que o tornem aptos 

para o exercício da profissão.  

Em síntese, o UniSL propõe uma autoavaliação como instrumento de 

evolução constante e de concretas mudanças qualitativas, no âmbito dos 

cursos, para o bem da Instituição, da sua comunidade acadêmica e da 

sociedade que vive em sua área de influência.  

 

4.14 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo Ensino- 
Aprendizagem 
 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná no escopo de uma 

mudança de modelo acadêmico investiu em tecnologias de informação e 

comunicação (TICS) como ferramentas de suporte ao processo ensino-

aprendizagem, para todos os seus cursos.  

O UniSL utiliza salas virtuais de aprendizagem (AVA) para as 

disciplinas presenciais e uma respectiva supervisão pedagógica para apoio, 

treinamento e suporte. Estas salas norteiam os trabalhos das coordenações, 

docentes e discentes, pois, são utilizadas como espaço de referência para 

comunicação. Além disso, é utilizada como ambiente de aprendizagem pelo 

docente. 

Há dois tipos de salas virtuais:  

● Para disciplinas; 

● Para cursos de extensão. 
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Ainda há o espaço virtual denominado “comunidade virtual do 

curso”, que proporcionam diferentes ferramentas de comunicação entre 

coordenadores, professores e alunos.  

Pesquisa “Online”. A biblioteca possui rede local composta de um 

servidor e seis terminais. Podem ser acessadas da Biblioteca a base de 

dados que contém o acervo da Biblioteca, fontes de informação em CD-

ROM, as bases do IBICT (somos Unidade Participante) como o CCN – 

Catálogo Coletivo Nacional, o COMUT – Programa de Comutação 

Bibliográfica e os periódicos online; A BIREME e suas bases MEDLINE, 

Academic Search Elite e LILACS (somos Unidade Participante); além do 

acesso à rede mundial de informações, a Internet, através dos computadores 

disponíveis para os usuários.  

“Minha Biblioteca” – essa base de dados de livros digitais é fruto de 

um consórcio formado pelas editoras: Atlas, Saraiva, Grupo GEN (composto 

pelas editoras  Guanabara Koogan, LTC, Santos, Forense, Método, Forense 

Universitária, EPU e AC Farmacêutica) e Grupo A (composto pelas editoras 

Artmed, Bookman, Artes Médicas McGrawHill, Penso e Tekne). 

A “Minha Biblioteca” oferece acesso online ao texto integral de mais 

de 4350 livros digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de acesso 

via internet a uma plataforma simples e moderna disponível dentro do portal 

do aluno e do professor. Os professores e acadêmicos podem acessar essa 

base de dados de qualquer lugar via computador, tablet e smartphone. A 

assinatura dessa base de dados de livros é uma solução ética e sustentável 

para problemas de cópias ilegais de obras. 

Disponibiliza na ferramenta “Minha Biblioteca”, onde coordenadores 

de cursos e professores podem montar suas próprias referências 

bibliográficas, através da consulta ao catálogo de editoras do consórcio. Bem 

como, podem customizar livros oferecendo títulos personalizados, composto 

por capítulos de diversas obras, já separados para seus alunos, atendendo 

a uma necessidade bibliográfica específica dos seus cursos.  

Laboratórios de Informática O Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná tem 3 (três) Laboratórios para uso discente, somando 80 máquinas 

disponibilizadas, além de 3 grupos de laboratórios móveis, somando 150 
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notebooks com diferentes configurações para atenderem às diversas 

necessidades.  

Acesso à Internet “sem fio”: O Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná disponibiliza acesso à internet nas salas de aulas, nas áreas de 

convivência Ji-Paraná e na Biblioteca. 

Recursos Didático-Pedagógicos (Audiovisual): O UniSL 

disponibiliza para alunos e professores materiais de apoio didático-

pedagógico, com reserva “online” pelo portal do professor, facilitando a 

disponibilidade dos equipamentos e a previsão de uso em tempo hábil. São 

disponibilizados: Projetores Multimídia, Televisores, Aparelhos DVD, 

Aparelhos Mini-system, Amplificadores de Som, Caixas de Som Acústicas, 

Microfones com fio e Microfones sem fio, Caixas de Som para Multimídia.  

O curso de Ciências Contábeis, conta com a moderna plataforma 

Blue. Nesse ambiente virtual de aprendizagem, há espaços de comunicação 

e interação como: quadro de avisos, materiais e conteúdo da(s) disciplina(s), 

calendário, cronogramas, recursos para envio de tarefas e ferramentas de 

comunicação. 

 

4.15 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - Na Gestão 
Acadêmica 
 

 No UniSL o uso de tecnologias para a gestão acadêmica prevê 

mecanismos no portal destinado aos discentes. O Portal do Aluno 

disponibiliza aos discentes serviços tecnológicos online que facilitam o 

acompanhamento da vida acadêmica e financeira na instituição.  

 

Alguns dos serviços disponíveis através do Site institucional: 

● Suporte ao Aluno: Por meio de chat online, o aluno pode solicitar 

suporte via Web simplificando e dando agilidade em seu atendimento. 

 

Alguns dos serviços disponíveis pelo Portal do Aluno são: 

● Comunicado: informações de interesse comum aos discentes 

podem ser disponibilizadas por meio do Portal do Aluno. 

● Plano de Ensino: o plano de ensino de cada disciplina na qual o 
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aluno está matriculado fica disponível no Portal e pode ser baixado 

no formato pdf. Cada plano contém a bibliografia básica e o 

cronograma da disciplina. 

● Extrato de Notas: o sistema disponibiliza as notas e faltas do 

semestre vigente ao aluno, e sinaliza se este está aprovado, 

reprovado, reprovado por falta ou se terá que realizar o exame final. 

● Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVAs): o Portal do 

Aluno possui um redirecionamento para os AVAs que a instituição 

utiliza. 

● Acesso ao Medline e Academic Search Elite: o Portal do Aluno 

oferece o redirecionamento para a biblioteca Medline ou Academic 

Search Elite. 

● Acesso à Minha Biblioteca: o Portal do Aluno oferece o 

redirecionamento para ao acervo online “Minha Biblioteca”.  

● Gerenciamento Financeiro: por meio do Portal do Aluno o discente 

pode imprimir boletos, verificar o histórico financeiro e o valor do 

currículo que está cursando. 

● Rematrícula Web: o discente pode realizar sua rematrícula, 

escolhendo as disciplinas que irá cursar. 

● Gerenciamento Acadêmico: o sistema permite que o discente 

verifique o seu horário, acesse o material didático que o docente 

disponibilizou, visualize o histórico comparativo com as disciplinas já 

concluídas, solicite e acompanhe protocolos de atendimento. 

● Protocolos: por meio de função de Protocolo, o aluno pode solicitar 

on-line a solicitação de documentos e processos. Assim, o aluno 

pode acompanhar passo a passo como está o andamento de seus 

protocolos, de forma que o pode se dirigir à instituição apenas para 

efetuar a retirada do mesmo.  

 

4.16 Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná alinhado a experiência do 

usuário, conta com a moderna plataforma Canvas BLUE®. Essa plataforma 

tem três características:  



 

125 
 

1.  Realiza avaliações com alunos da rede de ensino, apura os 

resultados de maneira automática, permitindo a visualização de 

pontos de melhoria de cada habilidade, liberando atividades à partir 

do perfil do aluno.  

2. Gerencia conteúdo e Desafios de aprendizagem, que têm por 

finalidade favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Os 

Desafios são problematizações e sua sistemática está alicerçada na 

Pedagogia Ativa. O sistema permite agendamento de atividade 

presencial com a finalidade de trabalhar as correções em grupos, 

individuais, em pares ou autocorreção, postar atividades dissertativas 

e fazer o fechamento da atividade.  

3. Avaliação final; o sistema permite fazer agendamento de avaliação. 

 

Nesse ambiente virtual de aprendizagem, há espaços de 

comunicação e interação como: quadro de avisos, materiais e conteúdo das 

disciplinas, calendário, cronogramas, recursos para envio de tarefas e 

ferramentas de comunicação. 

Permite também a gestão da aprendizagem dos alunos, um 

acompanhamento eficaz, onde os gestores conseguem em tempo real saber 

tudo que está acontecendo com os alunos, permitindo que façam o 

acompanhamento da evolução do aluno criando as melhores estratégias de 

intervenção. 

 

4.17 Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos 
Processos de Ensino-Aprendizagem  

  

Avaliar nunca foi e nunca será um fácil procedimento no processo de 

ensino aprendizagem no âmbito universitário. Depende de esforço coletivo e 

reflexões acerca de suas dimensões, incluem uma série de atividades 

elaboradas para analisar a aplicação geral de um programa, componentes 

de aula ou objetivos, permitindo que avaliadores analisem dentro de padrões 

previamente estabelecidos até que ponto as metas e os objetivos esperados 

para o momento foram atingidos.  
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A avaliação posiciona a análise docente acerca das informações 

necessárias para que seja possível a implementação de programas de 

melhoramento das deficiências do grupo em formação, seja estas 

específicas de sala de aula, teóricas, de aplicação ou comportamental, 

podendo de forma direta impactar no resultado final do somatório de saberes 

que se busca para compor o saber profissional.  

Neste sentido, avaliação é muito mais que construir programas em 

que se busca mensurar objetivos comportamentais, elaborar testes ou 

analisar resultados, pois busca-se harmonizar, do ponto de vista 

pedagógico, o que se ensina com o que se aprende.  

O docente tem o papel de acompanhar o desempenho do aluno por 

meio de instrumentos voltados ao cumprimento dos objetivos e dos 

resultados da disciplina, tendo como ponto de observância as seguintes 

questões: 

● Acompanhar e avaliar o movimento do aluno na busca do saber e 

os elementos que este constrói para o alcance dos objetivos, 

devendo, assim, ser parceiro durante este processo;  

● Especificar, inicialmente, os critérios de avaliação e pontuação ao 

início do semestre incluindo o aspecto atitudinal como elemento 

de pontuação; 

● Dar retorno crítico ao processo desenvolvido pelo aluno como 

avaliações, seminários, estudos de caso clínico, entre outros 

instrumentos de avaliação, devendo ser cuidadoso para que as 

críticas sejam estimuladoras para as melhorias;  

Atentar para que todos os aspectos do desempenho de um aluno 

devem ser avaliados conforme especificado na disciplina;  

O docente deve, no mínimo, garantir que o método selecionado para 

atribuição de nota ou conceito seja claramente entendido pelo aluno. O 

método deve explicar como cada conceito é determinado e delinear o que o 

aluno deve fazer para alcançá-lo.  

A avaliação deve possuir caráter de fácil entendimento; Os alunos 

devem ser informados logo no início da disciplina sobre os critérios de 

desempenho e mediante acesso ao plano de ensino disponível para acesso 

por meio do portal do aluno e plataforma Blue. 
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Os conceitos devem basear-se em critérios imparciais que avaliem o 

desempenho no decorrer da disciplina.   

 

4.18 Estratégia da Avaliação  
 

Como estratégia da avaliação o curso de graduação em Ciências 

Contábeis, coerente com os objetivos propostos, busca utilizar diferentes 

abordagens didáticas para avaliar o processo de ensino e de aprendizagem. 

E ainda a criatividade, capacidade de compreensão e desenvolvimento de 

projetos e problematização.   

A construção de uma proposta de avaliação é decorrente da 

concepção que se sobre aprendizagem, a qual expressa por sua vez uma 

opção por um modelo epistemológico-pedagógico. É importante se definir o 

papel da avaliação no processo de ensino aprendizagem, articulando-a aos 

objetivos, conteúdos, métodos, ao projeto político pedagógico da 

institucional e aos objetivos, características e perfil do profissional que se 

quer formar.  

O processo de avaliação do desempenho discente, no âmbito do 

UniSL, é entendido como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem e obedece às normas e concepções pedagógicos.  

O UniSL tem entendido que assim como a Matriz Curricular direciona 

o currículo de uma instituição educacional, levando em conta as concepções 

de ensino e aprendizagem, apresentando competências e habilidades, 

conteúdos, metodologias e processos de avaliação; a Matriz de Referência 

é orientadora do processo avaliativo da Proposta Curricular, objetivando 

diagnosticar a ocorrência ou não de aprendizagem e suas razões, visando 

também o replanejamento do trabalho pedagógico.  

A Matriz de Referência (MR) apresenta as competências que em seus 

diferentes níveis de complexidade, gera as associações desejadas e em 

cada uma delas, a indicação das habilidades a serem desenvolvidas e 

consequentemente avaliadas. Assim, a MR apresenta de modo explícito, o 

que se quer verificar em termos de avanços da aprendizagem dos 
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estudantes. Por meio das habilidades a matriz indica a formulação dos 

instrumentos de avaliação e a análise dos resultados do desempenho.  

Portanto, a matriz aponta para as habilidades a serem desenvolvidas, 

evocam os conteúdos que estão informados com uma função mental, via 

descritores, e alimenta a avaliação processual e somativa ao longo do 

semestre, como também a Avaliação Integrada no final do semestre.  

Com esse desenho, a Matriz de Referência também se constitui como 

parâmetro para promover orientações e feedback nas trajetórias 

profissionais formativas, para os próprios participantes da avaliação e para 

gestores educacionais.  

Os instrumentos avaliativos são concebidos a partir de 

problematizações, simulações e situações-problema, promovendo 

articulações entre teorias e práticas.  

Para o caso de questionários, provas ou testes, as situações-

problema poderão ser avaliadas por meio de questões abertas ou fechadas; 

assim, uma questão poderá investigar, de forma concomitante, vários 

recursos e características de perfil, permitindo um levantamento de 

indicadores das competências desenvolvidas.  

A avaliação do desempenho discente é feita por disciplina, 

abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento.   

 

4.18.1 Sistema de Apuração de Notas Atribuídas ao Rendimento 
Escolar do Aluno  

 

Os critérios avaliativos estão previstos em Resolução aprovada em 

CONSEPE e CONSU. O desempenho discente é mensurado por Trabalho 

Efetivo Discente (TED) e Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV) para a 

composição de notas parciais referentes ao 1º e ao 2º bimestres e 

denominadas (N1) e (N2), respectivamente e Avaliação Substitutiva (AS). As 

notas parciais de N1 e N2 têm composição semelhante. A N1 e N2 resulta 

da somatória de 2 (dois) pontos de TED mais 8 (oito) pontos oriundos de 

diferentes instrumentos avaliativos, denominados (DEM.AV – Demais 

Instrumentos Avaliativos), excluídas as disciplinas de Projeto Integrador.    
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Todo TED vale 2 pontos e a nota final resulta da soma de todas os 

TED desenvolvidos, podendo este valor ser distribuído em mais de uma 

atividade a ser desenvolvida pela discente por bimestre.  

Para compor a nota de Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV), o 

professor deve recorrer a no mínimo um instrumento avaliativo, devendo ser 

usados mais do que um instrumento avaliativo, e a eles serem atribuídos 

pesos de acordo com a sua importância e complexidade na composição da 

nota, para que seja calculada uma média ponderada bimestral. 

A Média do Semestre (MS) é resultado da Média Aritmética Simples 

das notas parciais de N1 e N2, admitindo-se somente fração de meio ponto, 

com arredondamento. [MS = (N1 +N2)/2]  

A Avaliação Substitutiva (AS) é realizada ao final do semestre letivo, 

conforme calendário acadêmico e sua nota substituirá a nota parcial de 

menor valor, prevalecendo sempre nota maior (N1, N2 e AS).  

É critério de aprovação e reprovação por desempenho MS igual ou superior 

a 6,0 (seis) pontos e a MS corresponderá à Nota Final (NF), considerado aprovação 

direta.  

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.  

 

4.19 Número de Vagas  
  

O Curso de Ciências Contábeis do UniSL vem cumprindo seu papel 

com a sociedade na medida em que forma profissionais com competências 

técnicas e científicas, com postura ética e comprometidos com a justiça 

social equânime, demonstrado pelos resultados satisfatórios dos indicadores 

de qualidade do MEC (CPC e ENADE e Avaliação Externa para fins de 

Autorização - 3 -) 

O UniSL possui 100 (cem) vagas anuais autorizadas para o curso de 

Ciências Contábeis, oferecidas em processos seletivos, de 50 (cinquenta) 

vagas para o primeiro semestre e 50 (cinquenta) vagas para o segundo 
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semestre, noturno. O número de vagas do curso de Ciências Contábeis 

corresponde de forma satisfatória à dimensão do corpo docente e às 

condições de infraestrutura da IES. 

O UniSL conta com uma adequada infraestrutura física, 

caracterizadas por edificações que permitem o funcionamento de uma 

Instituição de Educação Superior, salas de aula amplas, salas de inovação 

metodológica, espaço docente e reuniões, laboratórios de informática, 

biblioteca com acervo disponível para consulta e empréstimo e equipada, 

áreas de convivência e demais ambientes necessários às atividades 

acadêmicas visando à eficiência e à efetividade. 

 

4.20 Administração Acadêmica do Curso 
 

A coordenação do curso funciona em tempo integral, atuando de forma 

articulada com os demais órgãos institucionais de suporte acadêmico, 

avaliando sistematicamente o projeto pedagógico do curso de forma a mantê-

lo atualizado e sintonizado com as demandas locais e regionais, atendendo 

aos objetivos, metas e ações do PDI. 

O UniSL, consciente de que a gestão do conhecimento implica 

diretamente em seu desempenho organizacional, acadêmico e financeiro,  

privilegia condições para processos de localização, consulta, recuperação, 

criação e compartilhamento do conhecimento institucional ao longo do 

tempo.  

Para tanto, favorece o uso de ferramentas e tecnologias de 

informação e comunicação. Dentre estas, destacam-se o sistema de gestão 

do diário eletrônico, e o sistema acadêmico GV College. 

O diário eletrônico é um sistema desenvolvido pela própria instituição 

com base em suas demandas específicas. Serve ao professor para realizar 

todos os registros acadêmicos como notas, controle de frequência e matéria 

lecionada. Este sistema alimenta as informações disponibilizadas no portal 

do aluno para que seja possível a administração da vida acadêmica em 

curso. O uso desta ferramenta é condicionado à aprovação, pela 

coordenação, do plano de ensino. 
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O sistema de gestão do diário eletrônico (GDE), também um sistema 

próprio, serve ao curso para que o coordenador possa acompanhar os 

registros feitos no diário eletrônico de todos os professores. Assim, tem uma 

visão de todas as turmas, de todos os professores e alunos. É possível 

acompanhar o cumprimento dos planos de ensino, uma vez que o sistema 

dá visibilidade dos instrumentos de planejamento de ensino. O GDE também 

serve aos membros do NGA para analisar a pertinência dos instrumentos 

avaliativos de acordo com as habilidades alvo e ao NDE para que seja 

possível avaliar as relações entre as disciplinas e também entre as diferentes 

etapas de formação. No cumprimento do projeto pedagógico, serve ainda 

como um importante instrumento de monitoramento das estratégias 

propostas. O mesmo sistema tem funcionalidades que subsidiam consultas 

pela Diretoria de Ensino, Coordenação de Curso, Núcleo de Planejamento e 

Controle Acadêmico e  Secretaria Acadêmica. 

O sistema GV College é uma empresa terceirizada que serve às 

necessidades do UniSL. Trata-se de um sistema de informações 

acadêmicas, projetado para suportar um grande número de processamentos 

distribuídos e simultâneos que fornece rapidez de respostas no que se refere 

a Tecnologia de Informação. 

 

4.21 Conselho de Curso 
  

Em conformidade com o Regimento Interno do UniSL Ji-Paraná cada 

curso é administrado por uma Coordenação, formando unidades 

interdependentes entre si, ligadas à Coordenação Acadêmica, responsável 

pela execução do ensino, pesquisa, extensão e respectiva organização. 

Cada curso tem seu Colegiado de Curso, órgão especializado, 

deliberativo e normativo em assuntos de ensino, pesquisa e extensão, que 

é constituído: 

I - Pelo Coordenador de Curso – seu Presidente; 

II - Por 2 representantes docentes de cada período letivo, eleitos por 

seus pares, 1 (um) titular e 1(um) suplente; 

III - Pelo secretário da coordenação; 

IV - Por dois representantes do corpo discente, eleitos por seus pares; 
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O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, 2 vezes por 

semestre, em datas fixadas no calendário acadêmico e, extraordinariamente, 

quando convocada por seu Coordenador ou por 2/3 de seus membros. O 

Colegiado de Curso reúne-se com maioria absoluta e delibera com a 

presença da maioria simples de seus membros, o voto de qualidade é dado 

pelo coordenador, o secretário não tem direito a voto e é responsável por 

lavrar as atas de reunião em livro próprio. 

 

4.22 Coordenação de Curso 
  

Em conformidade com o Regimento Interno do UniSL Ji-Paraná a 

Coordenação de Curso constitui unidade da estrutura do Centro 

Universitário, para todos os efeitos de organização administrativa, didático-

científica e de administração de pessoal docente. 

A Coordenação de Curso é dirigida por um Coordenador designado 

pelo Reitor, podendo ser reconduzido. O Coordenador de Curso é 

substituído em suas faltas e impedimentos eventuais pela Coordenação 

Acadêmica e em seu impedimento por um professor, designado previamente 

pelo Reitor. 

 

 

5 CORPO DOCENTE 
  

 Nessa dimensão encontram-se os dados referentes ao corpo docente 

do curso de Graduação em Ciências Contábeis do UniSL Ji-Paraná. Essa 

parte do projeto pedagógico segue os indicadores do instrumento de 

avaliação do Instituto Nacional de Avaliação da Educação Superior (INEP), 

que se encontra vigente. 

 

5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante do O Curso de Ciências Contábeis, 
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como órgão de apoio a atividade acadêmica, encontra-se implantado nos 

termos do Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020, do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, que trata das atribuições do NDE - Núcleo 

Docente Estruturante.  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo-revisor-

deliberativo responsável pela concepção do Projeto Pedagógico dos cursos 

e tem, por finalidade, a implantação-aplicação-desenvolvimento deles.  

Conforme consta no Regimento Interno do UniSL Ji-Paraná, são 

atribuições do NDE: 

I. Propor alteração na matriz curricular, matriz de referência e das 

disciplinas que integram o curso, submetendo-a ao Colegiado 

de Curso; 

II. Acompanhar a implementação da matriz curricular, matriz de 

referência e o ementário que integram o curso;  

III. Propor ações de pesquisa e extensão que desenvolvam os 

objetivos do curso garantindo a construção do perfil do egresso 

conforme projeto pedagógico do curso; 

IV. Analisar a pertinência dos materiais didáticos necessários ao 

currículo;  

V. Avaliar os indicadores de desempenho discente;  

VI. Propor novos cenários de aprendizagem nos estágios 

supervisionados e nas práticas profissionais que permitam o 

aumento da qualidade das vivencias profissionais para o aluno. 

 
Ainda, sua função também será atuar no acompanhamento, 

consolidação e atualização do PPC, realizando estudos e atualização 

periódica e verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem 

na formação do estudante, a partir da análise e adequação do perfil do 

egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho. 

A partir disso, haverá o planejamento dos procedimentos para permanência 

de parte de seus membros até o ato regulatório seguinte. 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Contábeis do 

UniSL encontra-se instalado e atuante, nomeado por portaria expedida pela 

Reitoria da instituição, composto por cinco professores, dentre estes, um 
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com formação específica na área de Administração, três com formação 

específica em Contábeis, e um em ciências humanas, devidamente titulados 

em pós-graduação stricto sensu e latos sensu. 

 

Quadro 6 – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências 

Contábeis 

Núcleo Docente Estruturante do Curso 
Nome Formação Titulação 

Elias Caetano da Silva Ciências Contábeis Especialista em Ciências Contábeis 
Márcia Cristina Teixeira Administração Mestre em Administração 
Marlene Muniz Oliveira 
Pilenghy 

Ciências Contábeis 
Mestre em Gestão e Administração de 
Negócios 

Raquel Páscoa da Veiga 
Frade Santana 

Ciências Sociais Doutora em Filosofia 

Silvia Masson Trescher de 
Souza Ciências Contábeis Especialista em Ciências Contábeis 

FONTE: Elaborado pelo curso de Ciências Contábeis 

 

5.2 Atuação da Coordenadora 
 

A Coordenação de O Curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná é de responsabilidade da Professora 

Marlene Muniz Oliveira Pilenghy, que disponibiliza 20 horas para as funções 

de gestão acadêmica e 9,7 horas para docência no próprio curso.  

A coordenadora do Curso de Ciências Contábeis tem a portaria de 

nomeação e exerce uma função importante de gestão do curso em especial 

junto ao Núcleo Docente Estruturante do qual é seu gestor. Além da 

atuação no NDE, atua no Colegiado de curso. 

Atua em parceria com a CPA nos procedimentos de auto avaliação 

do curso. Assim, para cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, 

esta gestora também atua nas relações interpessoais, nas proposições de 

ações pedagógicas de ensino-aprendizagem, na representação e atuação 

efetiva nos diferentes espaços educativos e de gestão e nas políticas e 

ações institucionais.  

Estas funções estão em acordo com o previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Regimento interno do UniSL.  



 

135 
 

Em sintonia com o NDE, apresenta ao núcleo todas as demandas de 

ordem acadêmica e pedagógica, visando o contínuo aperfeiçoamento do 

Projeto Pedagógico do Curso.  

 

Quadro 8 - Coordenação 

Coordenação 
Nome  Marlene Muniz Oliveira Pilenghy 
Titulação acadêmica Mestre em Administração e Gestão de Negócios 
Formação Bacharel em Ciências Contábeis 

Experiência 
Profissional Magistério 

Superior 
Gestão 

Acadêmica 
35 anos 23 anos 4 anos 

Regime de trabalho Parcial 
FONTE: Realizado pelo curso de Ciências Contábeis 

 

 

 

 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

I. Superintender, coordenar, acompanhar e controlar o 

funcionamento do curso sob a sua Coordenação;  

II. Coordenar a elaboração e atualização permanente do projeto 

pedagógico do curso em consonância com as correspondentes 

diretrizes curriculares nacionais e com o apoio do respectivo 

Núcleo Docente Estruturante;  

III. Especificar e propor a infraestrutura necessária à realização e 

execução do projeto pedagógico do curso, observando-se os 

padrões de qualidade fixados pelo Centro Universitário;  

IV. Promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito do curso, com o apoio das Diretorias;  

V. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e 

técnico-administrativo no âmbito do seu curso;  

VI. Encaminhar a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, nos 

prazos fixados pela Pró-Reitoria Acadêmica, os relatórios e 

informações sobre avaliações e frequência de alunos;  

VII. Coordenar o planejamento e o controle das atividades de 
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ensino, pesquisa e extensão e as atividades complementares 

previstas no projeto pedagógico do curso, assegurando-lhes 

integração e articulação vertical e horizontal;  

VIII. Presidir o Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e participar ativamente, como membro do CONSEPE e 

do CONSU quando for o caso, encaminhando os projetos e os 

assuntos de natureza de ensino e administrativas de interesse 

do curso;  

IX. Administrar, de forma ética, os relacionamentos, criando 

condições favoráveis ao desenvolvimento de um clima de 

respeito e cordialidade;  

X. Realizar visitas periódicas às turmas do curso e fazer reuniões 

com os seus representantes, registrando expectativas e 

informações que contribuam para a autoavaliação dos cursos 

subsidiando as melhorias das condições de ensino;  

XI. Coordenar a elaboração e implantação de manuais de 

procedimentos específicos do curso, visando à padronização e 

à otimização dos processos de trabalho, em consonância com 

as normas do Centro Universitário; 

XII. Articular-se com o mercado de trabalho, visando à constante 

adequação do curso e do processo seletivo dos seus 

candidatos às necessidades e exigências econômicas, 

políticas e sociais;  

XIII. Definir o público-alvo, o mercado e as estratégias necessárias 

à consolidação da imagem e do conceito do curso e programas 

e projetos a ele relacionados, apoiando as atividades de 

divulgação do Curso e de captação de novos alunos;  

XIV. Estabelecer parcerias visando à integração da comunidade 

interna e externa e à obtenção de melhores resultados nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

XV. Executar a política de acompanhamento de egressos no 

âmbito do seu curso;  

XVI. Propor a criação de cursos sequenciais, de cursos e programas 

de pós-graduação e de extensão, através da elaboração de 
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projetos que demonstrem a viabilidade administrativa e 

financeira da proposta;  

XVII. Comprometer-se com a autoavaliação do curso no que diz 

respeito aos processos de trabalho e dos resultados esperados 

da gestão do curso, assim como, com a avaliação do 

desempenho dos docentes e dos seus colaboradores técnico 

administrativos, identificar necessidades e propor ações para a 

sua qualificação; 

XVIII. Analisar os indicadores de qualidade resultantes dos 

processos avaliativos relacionados ao SINAES, e propor ações 

de melhoria para superar fragilidades identificadas no âmbito 

do curso;  

XIX. Gerenciar aspectos acadêmicos, administrativos e financeiros 

relacionados com os alunos vinculados ao curso;  

XX. Articular-se com coordenadores dos demais cursos do UniSL, 

com vistas ao apoio técnico na apresentação de propostas, 

elaboração de projetos e instrumentos de controle e 

acompanhamento de seus processos de trabalho;  

XXI. Adotar as providências necessárias ao funcionamento regular 

do curso e, em caso de urgência, as medidas que considerar 

pertinentes, mesmo que sujeitas à aprovação posterior das 

autoridades acadêmicas; 

XXII. Distribuir tarefas de ensino, pesquisa e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades;  

XXIII. Supervisionar a execução do programa de monitorias;  

XXIV. Decidir, relativamente aos pronunciamentos de professores 

das disciplinas, sobre aproveitamento de estudos e adaptações 

de alunos;  

XXV. Delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade;  

XXVI. Aplicar as penalidades disciplinares, no âmbito de sua 

competência, previstas neste Regimento Geral;  

XXVII. Manifestar-se sobre aproveitamento de disciplinas isoladas 

cursadas em outras instituições, para fins de creditação no 

histórico escolar do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 
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conforme regulamentação própria, ouvido o Colegiado de 

Curso, quando necessário; 

XXVIII. Deliberar sobre o aproveitamento de publicações para 

fins de dispensa de TCC, nos termos de seu regulamento, tal 

como definir os critérios para que o pedido de dispensa seja 

apreciado, ouvindo, quando necessário, o Colegiado de Curso; 

e 

XXIX. Exercer todas as funções próprias ou correlatas à 

Coordenação de Curso ou ainda outras que lhe sejam 

delegadas pelo Reitor e pelo Pró-Reitor. 

 

 

 

 

5.3 Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso 
 

O Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Profª Marlene 

Muniz Oliveira Pilenghy, possui regime de Tempo Parcial (20 Horas 

semanais) sendo 20 horas dedicadas à coordenação. 

 

5.4 Corpo Docente  
 

 

Os diversos espaços de ensino-aprendizagem do curso de 

Ciências Contábeis do UniSL contam com uma estrutura docente 

qualificada, com predominância de docentes com título de Pós-

graduação Stricto Sensu, com formação acadêmica compatível com o 

PPC, em consonância com as diretrizes curriculares estabelecidas pelo 

CNE. Possui adequação de carga horária necessária para o 

desenvolvimento das atividades propostas no Projeto Pedagógico de 

Curso e demais diretrizes institucionais.  

Essa adequação permite um melhor relacionamento dos docentes 

com as necessidades identificadas pela comunidade acadêmica visando 
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a uma melhor formação educacional, humanística e sociocultural dos 

discentes da Instituição.  

Assim, o curso possui docentes contratados em regime de tempo 

parcial/integral garantindo um regime de trabalho adequado para atender 

as práticas acadêmicas em suas ações internas e externas 

desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e/ou extensão.  

Em relação à experiência profissional e experiência acadêmica na 

educação superior, os docentes do curso de Ciências Contábeis do 

UniSL possuem, quase em sua totalidade, mais de cinco anos de 

experiência, alcançando, desta forma, o nível de excelência (5) 

preconizado pelo indicador de máxima qualidade do Sinaes.  

Isso garante o conhecimento necessário e compatível para o bom 

desenvolvimento da organização curricular, que é fundamentada nas 

diretrizes curriculares nacionais na educação superior para o referido 

curso e nas exigências das disposições legais, medidas legais do 

Ministério da Educação, assim como em condições impostas pelo mundo 

contemporâneo. 

Estas experiências em Educação Superior são fatores de 

fundamental importância para uma atuação responsável, em uma 

Instituição que visa à consolidação do Projeto Político Pedagógico de 

Curso e do Plano de Desenvolvimento Institucional, buscando o 

desenvolvimento de seus estudantes para uma leitura e consciência 

crítica dos problemas de gestão e de seus impactos locais e regionais, 

que deverão ser assumidos pelo egresso da Instituição como imperativo 

ético e humanístico para definir sua forma de inserção no mundo do 

trabalho. 

O curso de Ciências Contábeis do UniSL é constituído por 08 

professores, dentre os quais possuem pós-graduação, sendo 01 doutor, 

01 mestre e 06 especialistas. 

A titulação desses docentes auxilia e proporciona o acesso a 

conteúdo de pesquisa, por meio da correlação entre os objetivos das 

disciplinas e o perfil do egresso, visando incentivar a produção do 

conhecimento inovador por meio de grupos de estudo, pesquisa e 

publicação. 
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 Isso garante o conhecimento necessário e compatível para o bom 

desenvolvimento da organização curricular, que é fundamentada nas 

diretrizes curriculares nacionais na educação superior para o referido 

curso e nas exigências das disposições legais, medidas legais do MEC, 

assim como em condições impostas atualmente. 

O corpo docente do curso constitui-se com os seguintes 

profissionais, conforme quadro 8. 

 

Quadro 8 – Experiência Acadêmica do Corpo Docente 

Nº NOME FORMAÇÃO EXPER. TÍTULO TP 
1 Carlos Pilenghy da Silva Direito 144 meses Especialista TP 

2 Danstin Nascimento 
Lima 

Ciências 
Contábeis 6 meses Especialista TP 

3 Elias Caetano da Silva 
Ciências 
Contábeis e 
Direito 

132 meses Especialista TP 

4 Marlene Muniz Oliveira 
Pilenghy 

Ciências 
Contábeis 276 meses Mestre TP 

5 Neivaldo Rodrigues dos 
Santos Matemática 24 meses Especialista TP 

6 Raquel Páscoa da Veiga 
Frade Santana Filosofia 36 meses Doutora TP 

7 Silvia Masson Trescher 
de Souza 

Ciências 
Contábeis 72 meses Especialista TP 

8 Tanã Rossi Lopes 
Bassegio 

Ciências 
Contábeis 12 meses Especialista TP 

9 Braian de Souza Bulian Administração 12 meses Especialista TP 
FONTE: Elaborado pelo curso de Ciências Contábeis. 

 

5.5 Atuação do Colegiado de Curso 
 

 

Os espaços em que se materializam as discussões para articulação 

do PDI, PPC’s e da CPA são os órgãos colegiados (CONSU, CONSEPE e 

Colegiado de cursos) e NDE. Estes órgãos definem e redefinem ações 

mediante deliberações, programas e políticas institucionais como resposta 

aos processos avaliativos.  

O Colegiado de Curso de Ciências Contábeis do UniSL Ji-Paraná, 

encontra-se implantado no Plano de Desenvolvimento Institucional (2016-
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2020), estruturado como órgão deliberativo e com a responsabilidade de 

orientação didático-pedagógica, dentro das suas competências, atendendo 

de maneira excelente a representatividade dos segmentos, a periodicidade 

das reuniões e o encaminhamento das decisões. A partir dessa sistemática, 

haverá o suporte, acompanhamento e execução de processos e decisões, 

acerca da avaliação periódica sobre desempenho, visando o ajuste de 

práticas de gestão inovadoras. 

Integra o Colegiado de Curso em instância superior de colegiado, o 

coordenador de curso na qualidade de presidente nato, dois representantes 

docentes de cada período letivo, eleito por seus pares, sendo um titular e um 

suplente e por dois representantes do corpo discente eleitos por seus pares.  

As reuniões, ordinárias e/ou extraordinárias são registradas em atas 

e livros próprios sobrestado na coordenação do Curso de Ciências 

Contábeis. A organização e a gestão da Instituição, quanto ao 

funcionamento, representatividade e competências dos colegiados, bem 

como o funcionamento, representatividade, competências e autonomia dos 

Colegiados Superiores (CONSEPE e CONSU) e dos Colegiados de Curso 

(Conselho de Curso), seguem os ditames do Regimento Interno. 

O Colegiado de Curso reúne-se em caráter ordinário duas vezes por 

semestre letivo, ou de acordo com a demanda do NDE, corpo docente, corpo 

discente e coordenação do curso, e suas competências estão previstas no 

Regimento do UniSL Ji-Paraná:  

I. Aprovar matriz curricular, matriz de referência e revisão 

ementaria das disciplinas que integram o curso, submetendo-

as à apreciação da Diretoria de Ensino; 

II. Elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-

los depois de aprovados pelo Conselho Universitário e 

homologados pelo Reitor;  

III. Decidir, quando solicitado, sobre aproveitamento de estudos e 

adaptações de alunos transferidos e diplomados;  

IV. Homologar a admissão e a dispensa de alunos-monitores;  

V. Analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, bem como os 

projetos de pesquisa na área do curso, e submetê-los à 
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deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

homologação do Conselho Universitário;  

VI. Manifestar-se sobre aproveitamento de disciplinas isoladas 

cursadas em outras instituições, para fins de creditação no 

histórico escolar do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

conforme regulamentação própria;  

VII. Deliberar, a pedido da Coordenação de Curso, sobre o 

aproveitamento de publicações para fins de dispensa de TCC, 

nos termos de seu regulamento, tal como definir os critérios 

para que o pedido de dispensa seja apreciado; 

VIII. Emitir pareceres em assuntos de sua competência; e 

IX. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo 

Reitor, pelo Pró-Reitor Acadêmico, pela Diretoria de Ensino, 

pelo Coordenador do Curso ou pelos órgãos colegiados, 

previstas em lei e neste Regimento.  

Além do colegiado, o curso promove debate com os líderes de turma. 

Eventualmente, podem ser convidados docentes ou funcionários 

administrativos, de acordo com o tema e situações abordadas. A garantia de 

participação começa no grupo de representação, e se reforça nos objetivos 

do UniSL Ji-Paraná. 

 

5.6 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica  

 

A pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos 

educacionais melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação 

do corpo discente e gerando benefícios para a comunidade local, regional e 

nacional, cumprindo um papel determinante na integração com os diferentes 

níveis do ensino superior, por meio da capacitação científica e tecnológica 

agregando novos conhecimentos com repercussão social, científica e 

tecnológica.  

O UniSL possui uma política estratégica que sustenta e direciona as 

ações na área da pesquisa, como o estímulo às atividades de iniciação 

científica junto aos alunos de graduação; incentivo à apresentação de 

trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; a 
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busca de novas parcerias internas e externas; o fortalecimento das parcerias 

já existentes com órgãos de fomento à pesquisa, a ampliação e a divulgação 

dos resultados em forma de publicações científicas.  

O UniSL com o objetivo de estimular a pesquisa consolidou grupos e 

linhas de pesquisa institucionais, assegurando maior cooperação entre 

corpo docente e discente nas atividades de pesquisa no âmbito das áreas 

correlatas ao curso, incluindo o meio ambiente, o que é fundamental para o 

fomento da atividade científica e à geração do conhecimento.  

O corpo docente do curso possui produções científicas, cultural, 

artística e tecnológica. Destas produções científicas, constam artigos 

publicados em periódicos, trabalhos completos, trabalhos técnicos e 

resumos publicados em anais.  

 

6 INFRAESTRUTURA 
 
 O UniSL tem por política oferecer modernidade e funcionalidade em 

relação à infraestrutura, proporcionando à comunidade acadêmica maior 

conforto e eficiência na execução da proposta pedagógica do Curso de 

Ciências Contábeis. 

 Os equipamentos passam por manutenções e atualizações em 

função das necessidades dos cursos e do avanço tecnológico. A 

manutenção dos equipamentos é realizada por técnicos contratados pela 

instituição ou por empresas especializadas, quando for o caso. 

 A construção dos prédios e instalações é realizada por empresas de 

comprovada competência, atendendo aos preceitos de forma integral e 

irrestrita de acessibilidade e sustentabilidade. A manutenção e conservação 

das instalações físicas é realizada pela própria IES, o que torna mais célere 

e eficiente qualquer adequação que se faça necessária, em um menor 

espaço de tempo. 

 O UniSL tem como política balizadora da gestão da infraestrutura os 

padrões de qualidade definidos para as diversas áreas de atuação da 

Instituição; incluindo processos e procedimentos de gestão que 

proporcionem o uso adequado e racional da infraestrutura; pronta 
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disponibilidade da infraestrutura necessária, assegurando as condições de 

trabalho e as demandas da expansão; manutenção regular e constante. 

As salas de aula são compatíveis com as condições de acesso para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os laboratórios do UniSL 

consistem em ambientes modernos e equipados com instalações 

específicas ao seu uso. 

Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral, tempo 

parcial e Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos do UniSL possuem 

infraestrutura completa, em ambiente propício, necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

6.1 Espaço de Trabalho para Professores Tempo Integral – TI  
 

 Os espaços de trabalho para professores em Tempo Integral estão 

diversificados em locais estratégicos no campus de modo convergente com 

a atividade extra classe de maior relevância deste docente na instituição. 

Além destes, há ainda, dentro da sala dos professores, aqui denominado 

Espaço Docente, gabinetes de trabalho de professores Tempo Integral de 

uso compartilhado atendendo de forma excelente as necessidades dos 

docentes de Tempo Integral da instituição e do curso de Ciências Contábeis. 

O Espaço Docente também é dedicado aos demais professores da 

instituição e possui ampla sala, com gabinetes individuais, mesa de trabalho, 

acesso à internet em espaços individualizados, além de sala de atendimento 

e orientação aos discentes, conta com equipamentos de informática 

atualizados e possuem uma central de impressão compartilhada. 

Os espaços de trabalho para os docentes em tempo integral dos 

cursos do UniSL possuem infraestrutura completa, em ambiente propício 

necessário ao desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. O wi-fi está 

disponibilizado, bem como o acesso aos meios de comunicação 

institucionais permeados pelas TIC´s, ao acervo bibliográfico da biblioteca 

virtual – Minha Biblioteca e aos periódicos eletrônicos. Esses espaços 

permitem a privacidade necessária para acesso aos recursos e armário 

disponível para guarda de pertences pessoais e de trabalho. Além disso, 

anexo ao espaço, há sala de orientação aos acadêmicos. 
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6.2 Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso  
 

O UniSL entende que se preocupar com a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho é propiciar a infraestrutura física, tecnológica e 

ambiente pessoal com condições excelentes de trabalho, favorecendo a 

dedicação do colaborador no desenvolvimento de suas atividades. 

Nesse contexto o organograma espacial proposto pelo UniSL, para o 

ambiente das coordenações atende às necessidades laborais, projetado de 

forma inteligível, bem planejado e prático, com cores adequadas, móveis 

ergonômicos, iluminação favorável e climatização confortável para a região 

amazônica na qual o UniSL está inserido. 

É um espaço que integra um verdadeiro centro de convivência 

harmonioso entre os coordenadores, professores e Diretoria de Ensino. 

O espaço individual para o trabalho de Coordenação de Ciências 

Contábeis encontra-se inserido nesse desenho de ambiente agradável e 

produtivo, composto por recepção de alunos, sala individual do coordenador 

e sala de reuniões. Ao apoio deste ambiente o UniSL disponibiliza pessoal 

técnico administrativo capacitado para dar suporte aos coordenadores às 

demandas operacionais do dia-a-dia. 

A sala da Coordenação de Curso em espaço individual, com estação 

de trabalho, armário para guarda de documentos, cadeira ergonômica, com 

conforto ambiental e excelente iluminação, acústica, limpeza e 

acessibilidade; possui ainda telefone, computador com acesso a impressora 

e internet com conectividade wi-fi.  

A Coordenação de Curso tem a sua disposição três salas de reunião 

climatizadas e iluminação favorável, com capacidade para receber até 10 

pessoas e acesso à internet. 

O espaço das coordenações também dispõe de ambiente reservado 

à convivência pessoal entre os coordenadores e colaboradores, onde podem 

socializar e compartilhar experiências enquanto realizam suas pequenas 

refeições, na copa e cozinha disponibilizadas. 
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6.3 Sala de Professores  
 

O UniSL disponibiliza o “espaço docente” que é mais que uma simples 

“sala de professores”, para que os docentes possam planejar e preparar 

suas aulas, efetuar correções de atividades, entre outros compromissos 

docentes.  

Há uma recepção com colaborador capacitado para realizar uma 

triagem de demandas oriundas de discentes e outros setores institucionais 

para com os professores. A recepção também faz agendamentos para o uso 

do espaço de atendimento e orientação a alunos. 

No mesmo espaço há uma sala própria para atendimento ao aluno, 

em que o professor pode fazer uso para orientação individual ou de 

pequenos grupos.  

Um ambiente maior é reservado para atividades gerais dos 

professores, onde são dispostas mesas individuais e coletivas, bancadas 

para notebooks e computadores desktop e impressora de uso coletivo, além 

de material de expediente. 

Há também no âmbito do “espaço docente” uma sala onde fica alojada 

uma equipe de suporte tecnológico e pedagógico à atividade docente em 

todos os turnos do dia. Essa equipe faz orientações pedagógicas (Matriz 

Curricular, Matriz de Referência, Plano de Ensino etc.), capacitações 

individuais e de pequenos grupos sobre metodologias ativas e oferta 

capacitações tecnológicas de novos sistemas (Blue, Portal do Professor, 

Amobile, Sistema de Biblioteca e Reserva de Recursos). Assim, pedagogos 

(a) e especialistas em tecnologias educacionais estão disponíveis para 

apoiar o professor nas suas demandas e necessidades diárias. 

O espaço também foi concebido como um ambiente em que o 

professor pode fazer uso de copa, com estrutura para pequenos lanches. 

 

5.4 Salas de Aula   
 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná possui uma área 

construída aproximada de 17.780,70 m², composto por 4 (quatro) prédios, 
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sendo destes 3 (três) blocos e 1 Hospital Veterinário. Esta estrutura 

possibilita o adequado exercício das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da IES, compatibilidade com o número de alunos da IES.  

Os prédios e ambientes institucionais atendem a Lei e Normas de 

Acessibilidade, com elevador ou plataforma de elevação, corrimãos das 

escadas e rampas, sinalização nos pisos, cadeiras identificadas, balcões de 

atendimento, prateleiras, portas, sinalização e mapa tátil.  

Estão disponíveis no campus 54 salas de aula que oferecem 

excelentes condições para o exercício de aulas teóricas e atividades em 

grupo, com espaço físico proporcional ao número de acadêmicos, todas 

climatizadas, bem iluminadas, com adequada acústica e conservação. 

Seguem plano de conservação, manutenção e limpeza no mínimo duas 

vezes ao dia, de acordo com o turno de uso das salas. As salas possuem 

carteiras estofadas e anatômicas, quadros brancos, equipamento multimídia 

e acesso à internet liberado para a realização das atividades acadêmicas. 

Outros recursos audiovisuais estão disponíveis de acordo com a 

necessidade e solicitação prévia do docente (caixas de som, microfone e 

notebooks para uso dos acadêmicos), realizado por meio do portal do 

professor. 

Existem ainda 10 (dez) salas específicas, chamadas de inovação 

metodológica, que servem para o desenvolvimento das disciplinas de 

Projeto Integrador que dispõem de mesas de trabalho em grupo com 

capacidade de oito lugares, facilidade de acesso à energia elétrica para 

notebooks e outros dispositivos eletrônicos, TV móvel, computador do tipo 

desktop e impressora. Neste ambiente é favorecida a aprendizagem ativa 

e colaborativa. 

 

5.5 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática   
 

Os laboratórios e outros meios implantados de acesso à informática 

descrita à informática descrita abaixo atendem de maneira excelente, 

considerando os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número 

total de usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-
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fi, política de manutenção e atualização de equipamentos e softwares, de 

maneira periódica, adequação do espaço físico e acessibilidade plena. Os 

alunos do curso de Ciências Contábeis compartilham com os demais alunos, 

do UniSL, 3 (três) Laboratórios de Informática, dispostos conforme Tabela 5. 

Tabela 5: Quantidade dos laboratórios de informática 
Blocos  Quantidade  

Laboratório de Informática 1 25 

Laboratório de Informática 2 25 

Laboratório de Informática 3 30 

Total de computadores dos Laboratórios 80 

FONTE: Elaboração pelo curso de Ciências Contábeis 

 

Os laboratórios de Informática do UniSL Ji-Paraná são adequados às 

necessidades dos alunos, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do 

ponto de vista quantitativo. A tabela 6 demonstra a especificação técnica dos 

laboratórios de informática do UniSL Ji-Paraná.  

Tabela 1: Especificação dos Laboratórios de Informática 
 

Especificações dos Laboratórios de Informática 
 

Equipamentos Especificações Quantidades 

Laboratório Informática 01 

Processador Core I5 Coffe Lake 
2.8 Ghz 
Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 02 

Processador Core I5 Coffe Lake 
2.8 Ghz 
Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 03 Processador Core I7 Coffe Lake 
3.2 Ghz 
Memória Ram 16 GB 
Placa de Vídeo Geforce 1060 6 
GB 
Disco Rígido HD de 1 TB/SSD 
de 250 GB 
Monitor LCD/LED 22 Pol. 

30 

Laboratório móvel 

Notebook VAIO: processador 
core I7 1.8 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 
15 pol. 

18 

Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 
core I5 1.6 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 
15 pol. 

32 

Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 
core I3 2.0 Ghz, memória RAM 8 
GB, Disco rígido 1 TB, tela 
LCD/LED 13 pol. 

100 

Total de Dispositivos dos  230 
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Laboratórios 
FONTE: Elaboração pelo curso de Ciências Contábeis 

 

Além dos computadores de mesa que compõem os diversos 

laboratórios acima descritos, há ainda o que denominamos de “Laboratório 

móvel” constituído de 150 notebooks (no total) disponibilizados, a partir da 

solicitação do docente, para atividades de ensino nas salas de aula 

convencionais ou nas salas de Inovação Metodológica. 

O UniSL Ji-Paraná conta em seu parque tecnológico, com 

aproximadamente 114 computadores distribuídos em todas as salas de 

coordenações, secretarias de coordenação e todos os setores que compõem 

a administração do UniSL Ji-Paraná.  

 Todos os docentes têm acesso aos microcomputadores existentes na 

sala dos professores ou nos laboratórios localizados na biblioteca com 20 

computadores aproximadamente. 

Para uso do Laboratório de Informática é necessário agendamento 

prévio, por meio da coordenação de curso, possibilitando assim ao 

acadêmico o acesso aos computadores com Internet no período em que o 

mesmo esteja em funcionamento. Destaca-se que neste espaço, um técnico 

fica responsável pelo atendimento, acompanhamento e suporte, quando 

necessário conforme agendamento.  

 Todos os setores do UniSL Ji-Paraná possuem equipamentos de 

informática para atender as atividades desenvolvidas diariamente, tanto no 

âmbito acadêmico como administrativo, sendo atendidos com computadores 

completos e impressoras: os Laboratórios, os Núcleos, a Secretaria Geral, o 

Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharia, as Diretorias e 

Coordenações e os demais setores possuem computadores para os serviços 

administrativos e /ou para atender os diversos equipamentos específicos. A 

Internet está disponível para todo e qualquer usuário da rede da instituição. 

 

 

6.6 Bibliografia Básica, Complementar e Periódicos Especializados 
 



 

150 
 

A Biblioteca Santa Bárbara tem por finalidade facilitar o acesso à 

cultura, à informação, à educação e ao lazer, contribuindo assim para a 

elevação do nível cultural e da qualidade de vida dos cidadãos. Está 

instalada em área de 931 m2 dividida entre o acervo, guichês de 

atendimento, cabines para estudo individual, salão de estudos em grupo, 

guarda volumes, processamento técnico e restauração, laboratório de 

estudo com acesso à internet, processadores de texto e acesso à base de 

dados física e virtual da biblioteca, além de wireless em todo o ambiente. A 

atualização do acervo é permanente e crescente. A aquisição é de acordo 

com indicações dos coordenadores dos cursos, dos professores e 

solicitações de alunos ou ainda em virtude de novas publicações disponíveis 

no mercado e títulos de outras áreas do conhecimento que contribuam para 

a formação técnica e humanística da comunidade acadêmica, de forma a 

atender as necessidades de todas as disciplinas.  

A biblioteca é aberta a toda a comunidade acadêmica. Todos os livros 

e periódicos estão disponíveis para consulta. A retirada de material assim 

como a utilização dos equipamentos é restrita aos acadêmicos, funcionários, 

professores e egressos da instituição.  

O acervo é totalmente informatizado. O software bibliográfico 

utilizado é o Arches Lib desenvolvido pela Empresa WA-CORBI. O software 

permite a recuperação de dados através do título, autor, assunto, editora, 

local de publicação, tipo de documento. Sua interface é de fácil utilização 

obedecendo às normas da ABNT e o formato MARC; a base de dados é 

alimentada de acordo com o AACR2, para catalogação, CDU e CUTTER, 

para classificação, e, VCBS, para indexação. A biblioteca possui rede local 

composta de um servidor e seis terminais.  

O acervo digital é composto pela base de dados de livros eletrônicos 

Minha Biblioteca e pela base de dados de periódicos eletrônicos Medline e 

Academic Search Elite através de link em sitio institucional, ou ainda por 

meio dos portais do aluno e do professor. O acesso é possível através dos 

dois laboratórios de estudo existentes ou via wireless por computadores 

pessoais, smartphones e tablets.  
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A bibliografia básica, do Curso de Ciências Contábeis do UniSL, está 

elaborada de acordo com as habilidades da matriz de referência do curso 

com a finalidade de atender a formação do perfil do egresso proposta. 

A bibliografia básica contempla 3 (três) títulos por unidade curricular, 

está atualizada e tombada no patrimônio da instituição, atendendo aos 

programas de todas as disciplinas do curso. As unidades curriculares que 

possuem os 3 (três) títulos das unidades curriculares físicos, estão presentes 

na proporção média de 1 exemplar para 9 vagas, enquanto as disciplinas 

que possuem 2 títulos físicos e 1 virtual (Minha Biblioteca) poderão 

configurar a proporção média de no máximo 1 exemplar para 12 vagas 

anuais autorizadas. 

 

6.7 Bibliografia complementar por unidade curricular (UC) 
 

O acervo da bibliografia complementar do curso de graduação em 

Ciências Contábeis do UniSL, atende aos descritores e programas 

apresentados nas respectivas disciplinas, também de forma física e/ou 

virtual. A bibliografia complementar encontra-se atualizada, e possui 

indicação de 5 títulos para cada unidade curricular, para consulta do 

acadêmico, e estão tombados junto ao patrimônio da instituição e disponíveis 

para consulta no acervo físico e eletrônico do UniSL. Cada um dos 5 títulos 

disponíveis, quando na forma física, possuem pelo menos 2 exemplares de 

cada. 

O acervo de periódicos do UniSL, conta com títulos de variadas áreas 

do âmbito científico e informativo, inclusive as multidisciplinares, e garante a 

formação de coleção com no mínimo fascículos dos últimos três anos das 

publicações. 

O UniSL disponibiliza a comunidade acadêmica o acesso à base de 

dados de periódicos eletrônicos Minha Biblioteca, especializados nas áreas 

do conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 

Ciências da Saúde e Ciências Exatas e da Terra.  

O contrato anual de assinatura mensal da base de dados de 

periódicos eletrônicos também garante a atualização do acervo que, 
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respeitando o embargo contratual, disponibiliza artigos dos mais antigos aos 

mais atualizados. 

 

6.8 Laboratórios Didáticos de Formação Básica e Específica: 
Quantidade, Qualidade e Serviços 

 

Os laboratórios didáticos do curso de Ciências Contábeis do UniSL 

estão implantados com as respectivas normas de funcionamento, utilização 

e segurança e são usados durante as aulas teórico-práticas e práticas, bem 

como em atividades de pesquisa realizadas durante o curso e atendem 

adequadamente às demandas do curso, funcionando de acordo com a 

finalidade a que se destinam e corresponde adequadamente aos objetivos, 

diretrizes e finalidades consignadas na proposta do curso. 

Os espaços dos laboratórios estão adequados com as normas de 

espaço físico e acessibilidade, conta com manutenção constante dos 

equipamentos através do setor específico de manutenção que está 

devidamente regulamentado. 

O Departamento de Manutenção e Infraestrutura do UniSL, realiza o 

apoio necessário, por meio do técnico em informática, para manutenção dos 

equipamentos. O processo inicia com abertura de chamado, via sistema 

helpdesk, por meio do usuário indicando qual a prioridade do problema 

relatado (necessidades de urgência/emergência) e, semanalmente é 

realizada a atualização dos sistemas operacionais e antivírus, com 

manutenção diária de conectividade de rede e funcionamentos dos 

periféricos de entrada e saída. 

Considerando que a acessibilidade é uma manifestação de atitude 

inclusiva, que se revela em um processo de transformação atitudinal e do 

ambiente, os laboratórios atendem às exigências das Leis e Normas de 

Acessibilidade de pessoas com deficiência locomotora e com deficiência 

visual, bem como elaborou-se um plano de ação para promover a 

acessibilidade e atendimento prioritário, aos que necessitam de atendimento 

com segurança e autonomia, total ou assistida, nos prédios, salas de aulas, 

equipamentos e serviços.  
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Assim, o UniSL conta com elevadores, adequação das calçadas 

externas e internas, bebedouros, banheiros, corrimãos das escadas e 

rampas, sinalização nos pisos, cadeiras identificadas, balcões de 

atendimento, prateleiras, ampliação de portas, sinalização e mapa tátil, não 

somente nos laboratórios especializados, mas em todo o campus da 

instituição. 

A política institucional de manutenção e atualização dos equipamentos 

tecnológicos obedece a uma periodicidade diferenciada, onde os hardwares 

são substituídos a cada 3 (três) anos. A atualização do sistema operacional 

e antivírus é realizada semanalmente, com manutenção diária de 

conectividade de rede, e funcionamento dos periféricos de entrada e saída. 

O software contábil alimentado pelo Banco de Dados Licenciado da empresa 

Thomson Reuters | Domínio, possui atualização semanal por meio do 

gerenciador de atualizações automático, possuindo ainda um gerenciador de 

cópia de segurança. 

Os insumos disponibilizados atendem de forma excelente as atividades 

de ensino propostas nesses ambientes, como softwares específicos, 

impressora e material de expediente. 

As atividades desenvolvidas neste cenário de Ciências Contábeis 

oportunizam a vivência da realidade profissional e do cumprimento da 

missão de responsabilidade social, quando o Curso intervém no meio em 

que convive, em especial a execução das atividades técnicas inerentes a 

profissão.  

 

Desta forma, o curso conta com 1 (um) laboratório, com um programa 

específico de contabilidade.  

 

7 Comitê de Ética em Pesquisa 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná - UniSL Ji-Paraná, registrado na Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP, é de um órgão colegiado, multidisciplinar, com múnus 

público de natureza técnico-científica, de caráter consultivo, deliberativo e 
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educativo, constituído nos termos da Resolução nº 466 de 12 de dezembro 

de 2012 e da Norma Operacional nº 001/2013 de 30 de setembro de 2013, 

do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

O CEP da instituição, foi criado em 01 de dezembro de 2006, com o 

propósito de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro dos padrões ético-científicos, tendo a competência de regulamentar, 

analisar e fiscalizar a realização de pesquisas envolvendo seres humanos, 

seguindo as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas regidas 

pela CONEP. 

É formado por profissionais de ambos os sexos de várias áreas do 

conhecimento e representantes da comunidade que atuam voluntariamente 

garantindo a interdisciplinaridade, a isenção de interesses e o bem comum 

num serviço que se caracteriza pelo “múnus público”. Tudo apoiado pela 

infra-estrutura necessária colocada à disposição pela IES. Conta com 

funcionário administrativo que atende aos pesquisadores de segunda à 

sexta-feira no horário de 8h às 12h e das 13h30min às 18h, com secretária 

própria que dispõe de todos os materiais e equipamentos necessários ao 

seu pleno desenvolvimento e uma agenda de reuniões organizada e 

disponibilizada, com antecedência, aos pesquisadores responsáveis. 

Atualmente o CEP do UniSL encontra-se sob presidência da Professora 

Susana Maria Mana de Araoz. 

De acordo com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da 

Pesquisa com Participação de Seres Humanos – (Res. CNS 466/12, II.4), 

“toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à 

apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa” e cabe à instituição, na qual 

se realizam as investigações, zelar pelo cumprimento das disposições 

citadas. 

 

O CEP do UniSL Ji-Paraná vem desenvolvendo seu trabalho em conjunto 

com a comunidade acadêmica e científica do Estado de Rondônia, de forma 

contínua, informando e esclarecendo sobre a questão da ética em pesquisa 

nesse estado, para que haja respeito em relação ao sujeito da pesquisa, ser 

humano, que deve ser tratado com dignidade. 
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