
Ementas das Disciplinas Obrigatórias 

Currículo/Semestre 

Disciplina Código C.H. Ementa Ingresso 

verão 

Ingresso 

inverno 

1 1 Introdução ao ensino superior 200352 30h 

Ensino Superior; 

Universidade Católica de 

Pelotas; autonomia discente 

no contexto atual.  

1 2 Teoria da contabilidade 322031 30h 

Evolução histórica da 

contabilidade; doutrinas da 

contabilidade, postulados 

contábeis, princípios 

contábeis; convenções 

contábeis; código de ética 

profissional. 

1 2 Conhecimentos linguísticos gerais 200353 60h 

Linguagem, língua, sociedade 

e cultura; norma culta; 

linguagem informal no 

ambiente profissional; tópicos 

de conhecimentos linguísticos 

considerando ambos os 

registros; leitura e 

interpretação de textos de 

diferentes gêneros. 

1 1 Contabilidade I 322032 60h 

Contabilidade, aplicação, 

patrimônio; contas; variações 

patrimoniais; regimes 

contábeis. 

1 1 Matemática financeira 200003 60h 

Capitalização simples; 

capitalização composta; 

rendas certas e séries 

uniformes de pagamentos; 

sistemas de amortização de 

empréstimo; indexação em 

operações financeiras. 

2 1 Ciência e fé 100001 30h 

Relações entre ciência, 

religião e fé e suas 

implicações no mundo atual; 

aspectos antropológicos do 

fenômeno religioso. 

2 1 Estatística 200356 30h 

Estatística descritiva; 

interferencial; probabilística; 

paramétrica. 

2 1 
Conhecimentos lingüísticos 

aplicados 
200354 60h 

Diferenças entre fala e 

escrita; aspectos da oralidade 

e da escrita voltados à prática 

profissional; estudo de 

gêneros textuais relacionados 

à formação acadêmica 

específica e à prática 

profissional futura. 

(continua) 

 

 

 

 

 



(continuação) 

2 1 Contabilidade II 322033 60h 

Contabilidade de uma 

empresa; escrituração; 

documentos de contabilidade; 

demonstrativos contábeis. 

2 1 Legislação tributária e fiscal 200175 30h 

Noções elementares de 

direito; sistema tributário 

nacional; tributos nacionais; 

crédito tributário; 

administração tributária. 

2 1 Métodos e técnicas de pesquisa 320027 30h 

Conhecimento científico; 

método científico; pesquisa; 

trabalho científico. 

3 2 Antropologia filosófica 100003 30h 

Filosofia e antropologia; 

concepções antropológicas e 

as formulações do humano. 

3 2 Gestão empresarial 200015 30h 

Gestão e a organização; 

funções da administração; 

áreas funcionais da 

administração; estratégia nas 

organizações; comportamento 

organizacional; tecnologia da 

informação na organização. 

3 2 Contabilidade avançada I 322005 60h 

Operações com mercadorias; 

estoques; depreciação e 

amortização; venda de bens 

do ativo imobilizado. 

3 2 Economia empresarial 200002 60h 

Economia; sistemas 

econômicos; noções de 

microeconomia; elasticidade; 

estruturas de mercado; 

produção e mercado. 

3 2 Cálculos atuariais 322035 30h 

Séries uniformes aplicadas a 

cálculos atuariais; atualização 

monetária em cálculos 

atuariais; métodos 

quantitativos de análise de 

investimentos com aplicação 

em cálculos atuariais. 

3 2 Contabilidade financeira 322034 30h 

Operações com juros e 

descontos, operações 

bancárias intangíveis. 

4 3 Teologia e ética 100002 30h 

Teologia, espiritualidade e 

ética cristãs; ensino social da 

igreja. 

4 3 Psicologia 200007 30h 

A psicologia no contexto de 

trabalho; o homem e o 

comportamento humano no 

trabalho; desenvolvimento de 

equipes; gestão da qualidade 

de vida no trabalho. 

(continua) 

 

 

 

 



(continuação) 

4 3 Cenários econômicos 320029 30h 

Agregado macroeconômico; 

PIB; inflação; taxa de juros; 

setor externo. 

4 3 Contabilidade avançada II 322007 60h 

Contabilização de 

pagamentos; provisões; 

opções de apuração de 

resultados. 

4 3 
Organização e constituição de 

empresas 
322036 30h 

Abertura e encerramento 

(baixa) de empresa nas 

esferas municipal, estadual e 

federal. 

4 3 Responsabilidade social 322026 60h 

Balanço social no Brasil; 

responsabilidade social das 

empresas; ética nas empresas; 

responsabilidade ambiental; 

contabilidade social; 

dimensões do balanço social. 

4 3 
Contabilidade societária e 

internacional 
322009 60h 

Ajustes de avaliação 

patrimonial; negociação com 

as próprias ações; 

incorporação, cisão e fusão; 

demonstração do fluxo de 

caixa; demonstração do valor 

adicionado; normas 

internacionais do CPC. 

5 4 Direito previdenciário 200016 30h 

Regimes de proteção social; 

estrutura da proteção social 

brasileira; o Direito 

Previdenciário; princípios do 

Direito Previdenciário; 

beneficiários da previdência 

social; custeio da Seguridade 

Social; prestações; acidente 

do trabalho. 

5 4 Contabilidade do terceiro setor 322013 30h 

Entidades sem fins lucrativos; 

aspectos legais; normas e 

práticas contábeis; fluxo 

contábil de operações típicas; 

obrigações fiscais e 

parafiscais. 

5 4 Administração de custos 320010 60h 

Fundamentos de 

administração de custos; 

custeio por absorção; custeio 

variável; ponto de equilíbrio; 

custeio ABC; custo padrão; 

custos em empresas 

comerciais e prestadoras de 

Serviço; formação do preço 

de venda. 

(continua) 

 

 

 

 

 

 



(continuação) 

5 4 Prática contábil trabalhista 322037 60h 

Folha de pagamento; vale-

transporte; férias; admissão e 

rescisão de contrato de 

trabalho; 13º salário, 

contribuição sindical dos 

empregados e empregadores; 

FGTS. 

5 4 Planejamento tributário I 322038 60h 

Planejamento tributário; 

lógica dos tributos; sistemas 

de tributação. 

5 4 
Contabilidade orçamentária em 

laboratório 
322039 60h 

Orçamento: orçamento 

empresarial; orçamento 

contínuo; orçamento base 

zero; orçamento flexível; 

orçamento por atividades; 

beyond budgeting. 

5 4 Tributação municipal 200206 60h 

Sistema Tributário Municipal; 

normas do direito tributário 

municipal; crédito tributário 

municipal; controle tributário 

municipal; ferramentas 

incrementais de arrecadação 

municipal. 

6 5 Plano de negócio 200010 60h 

Projeto; estudo do mercado; 

tamanho do negócio; 

processos, plano de 

implementação. 

6 5 
Estrutura das demonstrações 

contábeis 
322040 60h 

Identificação da empresa; 

Instrumentos contábeis; 

estrutura do balanço 

patrimonial e da 

demonstração do resultado do 

exercício; notas explicativas. 

6 5 Planejamento tributário II 322041 60h 

Conta de clientes; retorno de 

capital próprio ; incentivos; 

compensações e restituições 

autorizadas; reorganização 

societária, algumas 

alternativas elisivas. 

6 5 Contabilidade de custos 322042 60h 

Classificação e nomenclatura 

de custos; apropriação de 

custos diretos e indiretos; 

departamentalização; critérios 

de rateio de custos, formas de 

produção. 

6 5 Prática contábil I 322043 60h 

Plano de contas; lançamentos 

contábeis; cadastros e 

parametrização de 

lançamentos. 

(continua) 

 

 

 

 

 

 



(continuação) 

6 5 
Gestão de pessoas em 

contabilidade 
322045 30h 

A gestão de pessoas no 

cenário organizacional; 

recrutamento e treinamento 

de pessoas; avaliação de 

desempenho humano; 

remuneração e programas de 

incentivo; desenvolvimento 

das relações: pessoas e 

organização; controle de 

recursos humano em 

organizações. 

6 5 Avaliações patrimoniais 322044 30h 

Avaliações patrimoniais no 

cenário atual; análise de risco 

da atividade empresarial; 

avaliação de empresas e 

negócios modelo; estudo de 

casos e cenário econômico; 

análise de ativos intangíveis e 

goodwill. 

7 6 Prática contábil II 322046 30h 

Sistema Público de 

Escrituração Digital SPEDs; 

ECD; ECF; SPED 

Contribuições; SPED fiscal; 

E-social. 

7 6 
Contabilidade aplicada ao 

agronegócio 
322047 30h 

Empresas rurais; atividade 

agrícola; atividade pecuária; 

demonstrações contábeis. 

7 6 
Análise das demonstrações 

contábeis 
322048 60h 

Análise horizontal e vertical; 

indicadores financeiros e 

econômicos; análise do fluxo 

de caixa; cálculo da 

necessidade de capital de 

giro. 

7 6 Auditoria I 322018 60h 

Processo de auditoria 

contábil; planejamento de 

auditoria; papéis de trabalho; 

auditoria do ativo. 

7 6 Projeto de estágio supervisionado 322049 60h 

Concepção do projeto; 

elaboração do projeto; 

apresentação e defesa do 

projeto parcial. 

7 6 
Contabilidade e orçamento público 

I 
322050 60h 

Administração pública; 

contabilidade pública; 

orçamento público; receita 

pública; despesa pública; 

classificação orçamentária; 

créditos adicionais; licitação 

pública. 

8 7 Perícia contábil 322051 30h 
Dispositivos legais; perícia 

judicial e extrajudicial. 

(continua) 

 

 

 

 

 



(conclusão) 

8 7 Controladoria 322052 30h 

Controladoria; controladoria 

estratégica; planejamento 

estratégico; gestão 

estratégica; controles 

internos; balanced 

scorecard; controladoria na 

gestão de riscos. 

8 7 
Contabilidade e orçamento público 

II 
322023 60h 

Contabilidade pública; receita 

pública; despesa pública; 

plano de contas; 

demonstrações contábeis; 

gestão pública; fiscalização e 

controle; governança pública. 

8 7 Auditoria II 322021 60h 

Auditoria do passivo; 

auditoria de resultado, 

relatórios de auditoria; 

pareceres de auditoria; 

auditoria governamental. 

8 8 Estágio supervisionado 422001 300h 

Intervenção na dinâmica 

operacional da contabilidade; 

vivência de experiência 

teórico-prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ementas das Disciplinas Optativas 

Currículo/Semestre 

Disciplina Código C.H. Ementa Ingresso 

verão 

Ingresso 

inverno 

4/ 7/ 8 3/ 6/ 7 Arbitragem 200361 60h 

Arbitragem na resolução dos 

conflitos privados; elementos 

da arbitragem; convenção de 

arbitragem, àrbitros; 

procedimento arbitral, 

sentença arbitral, recursos. 

4/ 7/ 8 3/ 6/ 7 Oratória 200360 30h 

Noções de Oratória; teoria e 

prática de comunicação e 

expressividade em público. 

4/ 7/ 8 3/ 6/ 7 Governança corporativa 200294 60h 

Conceituação e foco; aspectos 

básicos; principais modelos; a 

ética e a sustentabilidade; 

governança corporativa nas 

empresas familiares; a Lei das 

Sociedades Anônimas, a 

CVM e a questão 

informacional; o Novo 

Mercado e os níveis de 

governança corporativa da 

BM&FBovespa; estrutura e 

políticas; controle acionário e 

influência dos investimentos; 

contabilidade, gestão de 

riscos e custos; governança 

corporativa na tomada de 

decisões. 

4/ 7/ 8 3/ 6/ 7 Empreendedorismo 200095 60h 

Noções introdutórias ao 

empreendedorismo; 

caracterização do 

empreendedor; o processo do 

empreendedor; 

identificação de 

oportunidades, ideias de 

negócios; plano de negócios; 

depoimentos de 

empreendedores. 

4/ 7/ 8 3/ 6/ 7 
Marketing aplicado ao ambiente 

digital 
200358 30h 

Estratégias frente à nova 

mídia; enfoque da Internet e 

da TV interativa como canal 

de marketing direto; 

marketing de permissão e 

viral; ferramentas 

colaborativas para construção 

de conteúdo em comunidades 

virtuais empresariais; 

dispositivos de integração 

entre pessoas e entre pessoas 

e empresas. 

4/ 7/ 8 3/ 6/ 7 Libras 200001 60h 

Conhecimento básico de 

Libras; características sócio-

antropológicas e educacionais 

do surdo. 

 


