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1. INTRODUÇÃO 

A formação de recursos humanos na universidade é um desafio que 

envolve não somente questões relativas à qualidade, mas também aspectos 

correlatos ao acesso ao ensino superior, que se mostram o centro nevrálgico das  

políticas governamentais mais recentes. 

Considerando o panorama socioeconômico de nosso país, justifica-se a 

crescente preocupação com iniciativas que assegurem a ampliação dos espaços 

formativos na graduação no sistema público de ensino superior representado, por 

exemplo, pelo processo de expansão das universidades federais. 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) é uma das instituições 

comprometidas com esse cenário acompanhando as demandas de formação 

frente a um mundo em constante e veroz transformação. Isso exige um egresso 

com indiscutível cabedal técnico-científico com uma visão crítica e reflexiva da 

realidade sócio-econômica, de modo a articular sua atuação profissional com um 

compromisso maior com a construção de um mundo melhor.  

A Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), sediada no 

Campus Osasco da UNIFESP destina-se, inicialmente, ao desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Administração, Ciências Atuariais, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Relações Internacionais, com a 

mesma excelência que constitui a referida universidade desde sua instalação. 

Para o alcance desse objetivo é necessário fortalecer e aprimorar uma 

proposta de ensino voltada para o desenvolvimento de competências como 

autonomia, criatividade, cooperação, liderança, solidariedade, compromisso com 

a educação permanente, rigor científico, dentre outras qualidades; respeitando o 

preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

retro-referidos. 
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2. A INSTITUIÇÃO 

A UNIFESP é uma universidade pública, mantida pela União, criada pela 

Lei n. 8.957, de 15 de dezembro de 1994, resultante da transformação da Escola 

Paulista de Medicina (EPM), fundada em 1º de junho de 1933, federalizada pela 

Lei n.º2.712, de 21 de janeiro de 1956, e transformada em estabelecimento 

isolado de ensino superior de natureza autárquica pela Lei n.º4.421 de 29 de 

setembro de 1964. Vinculada ao Ministério da Educação até 2005, era uma 

universidade pública que tinha por objetivo desenvolver, em nível de excelência, 

atividades inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no 

campo específico das ciências da saúde. A partir de 2006, amplia este 

compromisso para outras áreas do conhecimento humano. 

Os dados institucionais são mostrado com maior detalhamento no Quadro 

1 abaixo. 

 

Quadro 1 – Informações Gerais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Código da Mantenedora: 9144 

CNPJ: 60.453.032/0001-74  

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO  

Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal  

REPRESENTANTE LEGAL  Reitora Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili  

CEP: 4021-001 

UF: SP Município de São Paulo  

Endereço: Avenida Sena Madureira  nº  1.500 

Bairro: Vila Clementino  

Telefone(s): 11-5549-7699  Fax: 11-5576-4313  

E-mail: reitoria@unifesp.br  

Fonte: http://emec.mec.gov.br/ 
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2.1 Aspectos Históricos, Especificidade e Abrangência  

A UNIFESP ultrapassa os limites da graduação na formação dos recursos 

humanos ao oferecer inúmeras opções de pós-graduação (mestrado, mestrado 

profissional, doutorado), bem como programas e cursos de especialização e de 

atualização profissional nas mais diversas áreas do conhecimento.  

A pesquisa e as atividades de extensão, articuladas ao ensino são de 

comprovada excelência, com menção especial à tradição na qualidade de seus 

serviços de assistência médica e de saúde em geral à comunidade. 

Estas atividades são desenvolvidas por docentes altamente qualificados, 

tendo como resultado a produção científica e prática profissional integradas e 

abrangentes, que se estendem da assistência primária a procedimentos da 

fronteira do conhecimento aplicado. 

A UNIFESP entende a Extensão Universitária como um processo 

educativo, cultural e científico, que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 

indissociável, e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade. 

Os programas de pós-graduação da UNIFESP, conforme descritos no 

Quadro 2 a seguir, estão entre os mais bem conceituados pela CAPES. Seu 

corpo docente é responsável por uma das maiores médias de produção científica 

por professor dentre todas as universidades brasileiras, em suas áreas de 

conhecimento. 
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Quadro 2 –  Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Paulo- 
UNIFESP em 11/03/2014. Legenda: M - Mestrado Acadêmico; D – 
Doutorado; F - Mestrado Profissional e M/D - Mestrado 
Acadêmico/Doutorado 

Totais de Cursos de pós-graduação 

M D F Total 

48 37 4* 89 

*Campus Osasco - Gestão de Políticas e Organizações Públicas
1
 

 

2.2 A Unifesp e seu Processo de Expansão: a Incorporação do Campus 
Osasco 

Em resposta à demanda social e política de expansão do quantitativo de 

vagas públicas no ensino superior e de interiorização das atividades das 

universidades federais brasileiras, a UNIFESP vem desenvolvendo o seu projeto 

de ampliação, deixando de ser uma universidade centrada na área de saúde para 

assumir a universalização de suas ações, tornando-se, com isto, uma instituição 

multicampi com a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação em outras 

áreas do conhecimento. 

A decisão da Unifesp de aderir ao Sistema de Seleção Unificada do 

Ministério da Educação (SiSU), com a utilização das notas do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), proporcionou a incorporação de estudantes de todo o 

País, privilegiando a instituição com uma seleção de melhor qualidade dos 

ingressantes, embora trouxesse novos desafios a serem enfrentados. É o caso de 

dispormos de restaurantes universitários e de condições para construir moradias 

e oferecer habitação a estudantes carentes, provenientes de diferentes regiões do 

País.  Dentro desse cenário de expansão, a Universidade priorizará no PDI oito 

frentes principais de ação: (1) término efetivo de todas as edificações e instalação 

de equipamentos de ensino que a Universidade necessita (bibliotecas, salas de 

aula, laboratórios etc.); (2) oferta de condições de habitação, transporte, saúde e 
                                                           
1
conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIes&codigoRegiao=3&d

escricaoRegiao=Sudeste#. 
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alimentação aos estudantes; (3) consolidação e efetivo funcionamento de seus 

campi e cursos recém-criados (Quadro 3, abaixo); (4) instalação de novos cursos 

interdisciplinares, interconversíveis com cursos básicos comuns, e várias saídas 

de formação profissional; (5) criação de cursos noturnos e cursos de meio 

período; (6) início das atividades operacionais de novos campi e novos cursos 

somente com infraestrutura física pronta e docentes e técnicos administrativos em 

educação contratados; (7) aprimoramento do programa de ações afirmativas 

voltadas à inclusão de estudantes negros e indígenas oriundos de escolas 

públicas e (8) criação de programas de pós-graduação e pesquisa de alto nível 

em todos os novos campi.   

 

Item (1) PDI: término efetivo de todas as edificações e instalação de 

equipamentos de ensino que a Universidade necessita (bibliotecas, salas de aula, 

laboratórios etc.); 

Realidade Campus Osasco: O Campus da EPPEN oferece todas as 

instalações necessárias ao desenvolvimento pleno de suas atividades de ensino. 

 

Item (2) PDI: oferta de condições de habitação, transporte, saúde e 

alimentação aos estudantes;  

Realidade Campus Osasco: A política de subsídio ao preço das refeições 

nos restaurantes destinados aos estudantes de graduação é fundamental para a 

permanência destes na Universidade, dessa forma o discente no Campus Osasco 

dispende apenas R$2,50 para cada momento de alimentação, sendo o consumo 

no Campus por volta de 300 refeições/dia (200 no almoço e 100 no jantar).  

A prefeitura, em colaboração com a universidade, oferta transporte 

subsidiado para os alunos do campus até o terminal de trem “Estação 

Comandante Sampaio”. 
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Além disso, existe o NAE que atende aos estudantes do campus para 

auxiliar na permanência e melhor aproveitamento dos estudos (descrição mais 

detalhada nos tópicos a seguir). 

 

Itens (3) e (5) PDI: consolidação e efetivo funcionamento de seus campi e 

cursos recém-criados; 

 

Quadro 3 - Cursos de graduação - Campus Osasco com o total de vagas ofertadas 

Cand. Vagas
Relação          

C/V 14
Cand. Vagas

Relação          

C/V 13
Cand. Vagas

Relação          

C/V 12
Cand Vagas rel.C/V 11

Administração de Empresas  Integral 2.254 40 56,35 2.493 40 62,33 2.113 40 52,83 1344 36 37,33

Administração de Empresas Noturno 7.453 40 186,33 6.416 40 160,40 7.482 40 187,05 3851 36 106,97

Ciências Atuariais Noturno 795 40 19,88 809 40 20,23

Ciências Atuariais Integral 632 40 15,80

Ciências Contábeis Integral 1.425 40 35,63 1.414 40 35,35 1.401 40 35,03 705 36 19,58

Ciências Contábeis   Noturno 4.380 40 109,50 3.684 40 92,10 3.901 40 97,53 1965 36 54,58

Ciências Econômicas Integral 764 40 19,10 864 40 21,60 896 40 22,40 619 36 17,19

Ciências Econômicas   Noturno 1.951 40 48,78 1.931 40 48,28 2.067 40 51,68 1135 36 31,53

Relações Internacionais Integral 1.624 40 40,60 1.842 40 46,05 2.001 40 50,03 1215 36 33,75

Relações Internacionais Noturno 3.186 40 79,65 3.158 40 78,95 3.474 40 86,85 2068 36 57,44

Total 24.464 400 61,00 22.611 360 62,81 23.335 320 72,92 12.902 288 44,80

2014 2013 2012 2011
Campus Osasco

 

Item (6) PDI: início das atividades operacionais de novos campi e novos 

cursos somente com infraestrutura física pronta e docentes e técnicos 

administrativos em educação contratados; 

Os Quadros 4 e 5 apresentam um panorama da situação atual e projetada 

para ser concluída em 2014 considerando o corpo docente do Bacharelado em 

Ciências Contábeis da EPPEN. 
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Quadro 4 – Realidade da estruturação do Campus Osasco com o total de docentes 

contratados (vagas preenchidas) 

PROFESSORES EFETIVOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Docente Titulação Categoria 

Prof. Dr. Antonio Saporito Doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP Tempo Integral 

Profa. Drª Edilene Santana 

Santos 

Doutora em Contabilidade e Controladoria pela USP 
Tempo Integral 

Profa. Drª Heloisa Candia 

Hollnagel 

Doutora em Ciências Biológicas (Bioquímica) pela USP Tempo Integral/ 

DE 

Prof. Dr. Hsia Hua Sheng Doutor em Administração de Empresas pela FGV – SP Tempo Integral 

Profa. Drª Laura Calixto Doutora em Administração de Empresas pela FGV – SP Tempo Integral 

Profa. Drª Nena Geruza Cei Doutora em Contabilidade e Controladoria pela USP Tempo Integral 

Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda Doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP Tempo Integral 

Prof. Dr. Tulio de Oliveira 

Massoni 

Doutor em Direito do Trabalho pela USP 
Tempo Integral 
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Quadro 5 – Realidade da estruturação do Campus Osasco com o total de docentes dos 

processos seletivos concluídos e em andamento para contratação (vagas) 

SELEÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS EM ANDAMENTO 
SELEÇÕES EFETUADAS PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EM CURSO 

SELEÇÃO ÁREA/sub área SITUAÇÃO QUALIFICAÇÃO  

19/03/2014 CONTABILIDADE 
FINANCEIRA/TRIBUTÁRIA 

Candidato 
Selecionado 

Tempo Integral 
Doutor em Contabilidade 
e Controladoria pela USP 

21/03/2014 

CONTABILIDADE/ 
ORÇAMENTO PÚBLICO 
CONTEXTO NACIONAL E 
INTERNACIONA 

Candidato 
Selecionado 

Tempo Integral 
FECAP 

26/03/2014 CONTABILIDADE/auditoria  Candidato 
Selecionado 

Tempo Integral  
Doutor em Contabilidade 
e Controladoria pela USP  

28/03/2014 
Contabilidade/LABORATÓRIO 
DE PRÁTICAS CONTÁBEIS E 
TRIBUTÁRIAS 

Candidato 
Selecionado 

Tempo Integral  
Mestre pela FURB 

SELEÇÕES EM ANDAMENTO 

SELEÇÃO ÁREA/sub área SITUAÇÃO QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA 

25/04/2014 
CONTABILIDADE/ASPECTOS 
PRÁTICOS DE OPERAÇÕES 
DE MERCADO 

Seleção em curso  Tempo Integral  
Mestre 

Maio/2014 - 
Data a definir CONTABILIDADE FINANCEIRA Inscrições em Aberto Tempo Integral  

Doutor 
VAGAS A DEFINIR 

SELEÇÃO ÁREA/sub área SITUAÇÃO QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA 

Data a definir 

FERRAMENTAS DE ANÁLISE 
MULTIVARIADA APLICADA 
AOS ESTUDOS ATUARIAIS E 
CONTÁBEIS 

Aberta por 90 dias 
para Doutor sem 
Inscritos Em processo 
de redefinição de 
perfil 

Mestre – 40 h 

Data a definir a definir a definir a definir 

 

Item (7) PDI: aprimoramento do programa de ações afirmativas voltadas à 

inclusão de estudantes negros e indígenas oriundos de escolas públicas  

A extensão universitária configura-se, por meio de suas múltiplas 

atividades, como fundamental para ações de intervenção social, ensino e 

pesquisa que possam impactar qualitativamente a vida das pessoas. O Curso de 

Ciências Contábeis aprovou em 2013 dois programas com dois alunos bolsistas, 

um voltado para a comunidade externa (alunos do ensino médio da Escola 
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Estadual Antônio Raposo Tavares) e outro para a comunidade interna, com vários 

projetos de extensão, a saber: 

• Programa de Extensão I - “Informar para Transformar”: 

formação de jovens para o mundo do trabalho e cidadania; 

o Projeto 2: Fomento ao Empreendedorismo: Vantagens 

de Abrir uma Microempresa; e 

o Projeto 3: Gestão das Finanças Pessoais: Controle seu 

Dinheiro e Tributos. 

 

• Programa de Extensão II- “Informar para Colaborar”: 

Capacitação em Contabilidade Aplicada de Colaboradores da UNIFESP: 

(integração comunidade interna). 

o Projeto 1: Treinamento contábil e jurídico para 

integrantes da comissão de avaliação e estudo do 

programa de auxílio permanência - núcleo de apoio ao 

estudante - NAE – UNIFESP. 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) foi criada em 2010 para 

promover ações institucionais direcionadas ao acesso e à permanência – até a 

conclusão dos estudos superiores – de todos os estudantes de graduação e pós-

graduação da UNIFESP, visando à excelência em sua formação integral, pautada 

na responsabilidade ética, social e ambiental.  

As ações promovidas pela PRAE visam à melhoria do desempenho 

acadêmico e à redução dos índices de retenção e evasão. Os programas 

desenvolvidos pretendem atender 100% dos estudantes que necessitam das 

diversas modalidades de auxílio permanência. 

No Campus Osasco a equipe do NAE é composta pelos seguintes 

membros: 
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• Assistente Social – Emilia Tiemi Shinkawa – E-mail: 

emilia.tiemi@unifesp.br – Telefone: 3099-0150 (Ramal 5532) 

• Médico – Hernani Lemos – E-mail: hernani.lemos@unifesp.br - 

Telefone: 3099-0150 (Ramal 5534) 

• Psicóloga - Taline de Lima e Costa – E-mail: 

lima.costa@unifesp.br – Telefone: 3099-0150 (Ramal 5530) 

• Coordenador: Prof. Dr. Pedro Chadarevian 

 

Item (8) PDI: criação de programas de pós-graduação e pesquisa de alto 

nível em todos os novos campi. 

Referente à Pós-graduação, no PDI estava previsto que se iniciaria em 

2014, no Campus Osasco, mas começou em 2013 (Mestrado Profissional em 

Gestão de Políticas Organizações Públicas). 

Em relação aos novos campi, a pesquisa nas áreas de conhecimento por 

eles contempladas está em sua fase inicial e acompanha a consolidação da 

estrutura física e do quadro docente. O curso de Ciências Contábeis tem 

cadastrado junto ao CNPq um grupo de pesquisa liderado pela prof. Dra. Nena 

Geruza Cei, intitulado, Controle e Gestão Patrimonial, já aprovado 

institucionalmente e em fase de organização dos pesquisadores, inclusive com 

projetos em curso. 

 

2.3 O Campus Osasco: Área de Abrangência 

O Município de Osasco está localizado na região metropolitana de São 

Paulo, a 20 km da capital paulista, sendo a vigésima sexta cidade mais populosa 

do país e a sexta do Estado, apresentando o seu 4º maior PIB (Produto Interno 

Bruto), representando o 12º do Brasil - R$47 mil em 2013.  

Integrado pelas principais rodovias de ligação com o interior paulista 

(Rodovias Raposo Tavares e Castello Branco), além de ser cortado pelo sistema 

Anhanguera-Bandeirantes e também ser servida pelo Rodoanel Metropolitano 
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Mário Covas (sistema viário que otimiza o transporte e distribuição de cargas na 

região Metropolitana de São Paulo), o município de Osasco apresenta grandes 

avenidas e ramais ferroviários e hidroviários oferecendo diversas possibilidades 

de logística com fácil acesso às marginais Pinheiros e Tietê, que são importantes 

vias do município de São Paulo (figura 1). 

Desde a implementação do Plano Real, a sub-região oeste da região 

metropolitana (da qual Osasco é sede) tem demonstrado uma dinâmica 

econômica muito forte atraindo diversos investimentos, especialmente por sua 

localização estratégica. Entre 1999 e 2008, o PIB de Osasco cresceu acima da 

média nacional (crescimento médio anual de 10% perante 3,5% do crescimento 

do PIB brasileiro), impulsionado, sobretudo, pela expansão de atividades ligadas 

à prestação de serviços. Juntos, comércio e serviços movimentam a economia de 

Osasco criando, a cada mês, 250 novos empreendimentos. 

Esse município, hoje, representa uma economia dinâmica, sustentável e 

com forte progresso social promovido por indústrias, empresas do comércio 

varejista e atacadista e prestadores de serviços financeiros e não-financeiros, que 

fortalecem importantes órgãos de apoio e representação da atividade produtiva 

local. A título ilustrativo, as sedes do Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo – CIESP, da Federação das Associações Comerciais – FACESP, do 

Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE, Junta 

Comercial e sindicatos, além de unidades do SENAI e SENAC estão nele 

presentes, bem como empresas de significativo porte, tais como o hipermercado 

Wal-Mart, o Sams Club Atacadista, o Carrefour, o Makro; grandes shoppings 

centers, Banco Bradesco, dentre outras. 

Por outro lado, as micro e pequenas empresas praticamente duplicaram 

sua participação na geração de empregos formais, passando de 20% para 40% 

nos últimos 20 anos. Comerciantes em sua maioria, esses empreendedores 

representam mais de nove mil estabelecimentos. Muitos deles, de comerciantes 

da colônia Armênia de Osasco, estão localizados na Rua Antônio Agu, tradicional 

via de comércio popular de alcance regional por onde passam, diariamente, mais 
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de 100 mil pessoas, o qual, em toda a Região Metropolitana de São Paulo, é 

superado somente pelo da Rua 25 de Março, na capital. 

Outro polo regional de consumo é a Avenida dos Autonomistas, que em 

seus 10 quilômetros de extensão, comporta hipermercados, universidades, lojas 

de automóveis e três Shopping Centers. 

Do ponto de vista socioeconômico, tomando-se por base o IDH municipal 

(que engloba o Produto Interno Bruto per capita, a longevidade e a educação) 

Osasco tem um desenvolvimento humano considerado alto. Em 2013, ficou em 

168º no ranking nacional com 0,776.  

Apesar do alto IDH, a análise pormenorizada da situação socioeconômica 

do município e da sub-região da qual ele é sede mostra que ambos são marcados 

por heterogeneidade, apresentando disparidades urbanas acentuadas, com 

condomínios residenciais de alto padrão e centros comerciais e empresariais 

servidos por uma eficiente infraestrutura. Em contraposição, a realidade nas 

demais áreas, habitadas por população de baixa renda, a infraestrutura de 

saneamento básico, transporte, saúde, educação e habitação é bastante precária.  

Na macro região de Osasco, por exemplo, situam-se os municípios de 

Barueri e Santana de Parnaíba, nos quais se localizam concentração acentuada 

de condomínios fechados de alto e altíssimo padrão (v.g. Alphaville e Aldeia da 

Serra) além de vários centros industriais e empresariais. A Figura 1 adiante 

retrata a proximidade geográfica entre os municípios citados. 
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Figura 1 – Mapa da regional da Zona Oeste onde está inserido o município de Osasco. 
Fonte: google maps 

 

Em relação à região metropolitana de São Paulo, onde está localizado 

Osasco, mantém-se na liderança entre os municípios, com 11,5% de participação 

no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. A capital paulista gerou 

477.005.597.205,00 de reais em riquezas em 2011. Osasco, em 2010, viu seu 

PIB crescer aproximadamente 15%, passando de R$31,6 bilhões para R$36,3 

bilhões. 

O contingente populacional e o perfil econômico da região metropolitana de 

São Paulo, centralizando a sede dos mais importantes complexos econômicos 

nacionais, órgãos públicos, organizações não governamentais, concentrando uma 

série de serviços da sociedade da informação, exigem instituições de ensino e 

pesquisa voltadas a atender a demanda por pessoal qualificado e por estudos 

acerca desse contexto econômico que se apresenta.  

Nessa perspectiva, foi delineado o perfil do egresso do Bacharel em 

Ciências Contábeis do Campus Osasco da UNIFESP. 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

 
 

14 
Rua Angélica, 100 – Osasco – SP – CEP 06.110-295 

Tel.: (11) 3654-0768 – email: secretaria.osasco@unifesp.br 

 

2.4 Educação: o Ensino Superior em Osasco 

Osasco caracteriza-se por ser uma cidade com 12 instituições de ensino 

superior (Quadro 6), onde predomina a oferta de cursos de graduação pela 

iniciativa privada. A UNIFESP vem contribuir tanto para modificar o padrão de 

acesso ao ensino superior predominante na região, como para fortalecer o 

compromisso com a tríade ensino-pesquisa-extensão, característica da 

concepção de universidade, tal como geradora de conhecimentos teóricos e 

práticos necessários para a transformação da realidade da sociedade sócio-

política e econômica, buscando sempre aumentar o bem-estar social. 

 

Quadro 6 – Instituições de Ensino Superior (IES) no Município de Osasco por Categoria 
Administrativa 

Instituição de Ensino Superior 
Organização 
Acadêmica 

Categoria 
Administrativa 

Centro Universitário Fieo - UNIFIEO Centro 
Universitário Privada 

Faculdade Integração Zona Oeste (Fizo)- Anhanguera Faculdade Privada 
Faculdade de Ciências da Fundação Instituto Tecnológico 
de Osasco - FACFITO Faculdade Municipal 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Escola 
Senai Nadir Dias de Figueredo) Faculdade Privada 

Faculdade Fernão Dias – FAFE Faculdade Privada 

Escola Técnica Estadual (ETEC de Osasco) Faculdade Estadual 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) Faculdade Privada 

Instituto Paulista de Ensino - FIPEN  Faculdade Privada 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo ( 
FATEC - Prof. Hirant Sanazar ) Faculdade Estadual 

Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban) Universidade Privada 

Universidade Federal de São Paulo ( UNIFESP ) Universidade Federal 
Fonte: INEP (2013) 

 

3. PRINCÍPIOS DIRECIONADORES DO PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CAMPUS OSASCO 

O Conselho Universitário da UNIFESP, nas sessões de 12 de março de 

2008 e 13 de maio de 2009, deliberou pela criação do campus de Osasco da 

Escola Paulista de Política Economia e Negócios (EPPEN), concretizando a sua 
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instalação através da Resolução nº 64, de 22 de agosto de 20112, aprovando 

ainda, em seu Artigo 2º, a criação dos novos cursos de Administração; Ciências 

Econômicas; Ciências Contábeis e Relações Internacionais para serem 

ministrados a partir do ano de 2011. 

Desde sua criação, a EPPEN norteia-se na estruturação de seus cursos 

pelas diretrizes, elencadas nos itens a seguir. 

3.1. Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão 

Na Universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa e a 

extensão devem ser vistas como indissociáveis e interdependentes. O ensino está 

presente na formação do pesquisador e nas atividades extensionistas da 

Universidade, a pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino, campos 

relevantes de investigação. 

Por outro lado, as atividades de extensão aproximam os estudantes da 

realidade local e regional da área de abrangência da Universidade, alimentando 

os projetos de pesquisa e construção de novos conhecimentos. Neste sentido, o 

curso de Ciências Contábeis da EPPEN estimula seus docentes e discentes na 

proposição e execução de projetos (pesquisa e extensão), bem como à obtenção 

de recursos em órgãos de fomento públicos  e privados.  

 

3.2. A Pesquisa como Elemento Impulsionador do Ensino e da Extensão 

Diante do processo de avaliação e reestruturação em que se encontra o 

ensino superior no Brasil, é esperado um aluno de perfil ativo, questionador e 

construtor de seu próprio conhecimento. Nesse contexto, a pesquisa é importante 

no processo de formação acadêmico-profissional. A medida que o curso caminha 

para a completude do corpo docente e para a ocupação de todas as vagas 

previstas, a pesquisa e a extensão compreendidas como processo formador, 

elemento constitutivo e fundamental do aprender a aprender/aprendendo, além da 

                                                           
2
 Diário Oficial da União (DOU) de Nº 164, de 25 de agosto de 2011 p.62. 
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disseminação dos resultados daí obtidos, torna-se prevalente nos vários 

momentos curriculares.  

 

3.3. A Prática Profissional como Eixo Norteador do Projeto Pedagógico 

No processo de construção de conhecimento, a prática necessita ser 

reconhecida como eixo a partir do qual se identifica, questiona, teoriza e investiga 

os problemas emergentes no cotidiano da formação. A prática não se reduz a 

eventos empíricos ou ilustrações pontuais. Se vincula à realidade e dela se 

retiram os elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. A 

estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino e aprendizagem 

alicerçadas na prática, na forma em que esta se dá no contexto real das 

profissões, possibilitam que o processo de construção do conhecimento ocorra 

contextualizado ao futuro exercício profissional, reduzindo as dicotomias entre 

teoria e prática e ciclo básico e ciclo profissional. Em contraposição a modelos 

tradicionais, a prática profissional será exercitada pelo aluno desde o início dos 

cursos, atuando como elemento problematizador para a busca do conhecimento 

necessário para o exercício desta prática. Possibilitará assim um reconhecimento, 

pelo aluno, da necessidade dos conteúdos escolhidos para compor a estrutura 

curricular, especialmente dos cursos de graduação. 

 

3.4. Adoção de Enfoques Problematizadores 

As metodologias problematizadoras expressam princípios que envolvem 

assunção da realidade como ponto de partida e chegada da produção do 

conhecimento, procurando entender os conteúdos já sistematizados como 

referenciais importantes para a busca de novas relações.  

A priorização do uso de metodologia ativa nas unidades curriculares do 

curso de bacharelado em Ciências Contábeis da UNIFESP tem sua utilização 

recomendada pela Coordenação e vem sendo ampliada semestre a semestre. 
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As dimensões abordadas procuram constituir mudanças significativas na 

forma de conceber e concretizar a formação dos discentes, configurando uma 

atitude pró-ativa frente aos desafios contemporâneos e preparando o egresso 

para o novo perfil profissional exigido pela sociedade. 

 

3.5. A Interdisciplinaridade 

Com base no projeto pedagógico do campus Osasco da UNIFESP, o curso 

de graduação em Ciências Contábeis da EPPEN assume que a ênfase 

interdisciplinar favorece o redimensionamento das relações entre diferentes 

conteúdos, contribuindo para que a fragmentação dos conhecimentos possa ser 

superada. Integrar também implica pensar em novas interações no trabalho em 

equipe multiprofissional, configurando trocas de experiências e saberes numa 

postura de respeito à diversidade, cooperação para efetivar práticas 

transformadoras, parcerias na construção de projetos e exercício permanente do 

diálogo.  

Nessa reconstrução, é importante frisar o lugar fundamental das 

disciplinas: a dimensão inter exige a existência de campos específicos que em 

movimentos de troca possam estabelecer novos conhecimentos. Assim, a ênfase 

interdisciplinar demanda a não diluição das disciplinas, mas o reconhecimento da 

interdependência entre áreas rigorosas e cientificamente relevantes. A 

possibilidade de o aluno escolher as unidades curriculares eletivas amplia a 

interdisciplinaridade e permite interagir com discentes de outros cursos da EPPEN 

com vista a ampliar a flexibilização curricular exigida pelo MEC de acordo com o 

estabelecido na diretriz curricular e incorporada na proposta do Projeto 

Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis (PPC), consolidando dessa forma o 

perfil diferenciado do egresso da graduação em Ciências Contábeis do campus 

Osasco, da UNIFESP. 

Neste cenário a oferta como disciplinas Eletivas do curso, de unidades 

curriculares de cursos afins, no campus Osasco (Cursos de Administração, 

Ciências Econômicas e Ciências Atuariais) que por revestirem-se de 
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conhecimentos de áreas correlatas, complementam a formação dos profissionais 

egressos da graduação em Ciências Contábeis.  

Estas UC devem ser escolhidas de modo a perfazer no mínimo 480 

horas/aulas, de acordo com a trajetória escolhida pelo aluno para a sua atuação 

profissional. 

 

3.6. Valorização da Participação Ativa do Estudante na Construção do 
Conhecimento 

A dinamicidade do mundo atual exige dos profissionais competências como 

autonomia e compromisso com o aprimoramento profissional. Neste sentido, 

propiciar atividades formadoras que estimulem o desenvolvimento destes 

atributos é fundamental. 

A aprendizagem implica em redes de saberes e experiências que são 

apropriadas e ampliadas pelos estudantes em suas relações com os diferentes 

tipos de informações. Aprender é, também, poder mudar, agregar, consolidar, 

romper, manter conceitos e comportamentos que vão sendo (re) construídos nas 

interações sociais. Os alunos são estimulados a participarem como bolsistas ou 

voluntários nos projetos de pesquisa e extensão e em eventos da área tanto 

comunitários, quanto acadêmicos e profissionais pontuando como horas de 

Atividades Complementares. 

 

3.7. Conduta Facilitadora/Mediadora do Docente no Processo Ensino-
Aprendizagem 

As transformações sociais exigem um diálogo com as propostas 

pedagógicas, onde o professor assume um lugar de mediador/orientador no 

processo de formação do profissional. 

Nesse cenário, mediar/orientar não equivale a abandonar a transmissão 

das informações, mas, antes, construir uma nova relação com o conteúdo/assunto 

abordado, reconhecendo que o contexto, a proximidade com o cotidiano, a 
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aplicação prática, a valorização do que o aluno já sabe, as conexões entre as 

diversas disciplinas, ampliam as possibilidades de formar numa perspectiva de 

construção do conhecimento, mesclando o corpo docente com 

professores/pesquisadores (Dedicação Exclusiva) e outros com regime de 

trabalho de 40 horas, permitindo a atuação no mercado com intuito de 

contextualizar teoria/prática em jogos de empresa, estudos de caso, relatos 

pessoais e análise da realidade econômica. 

 

3.8. Dinamicidade do Plano Pedagógico: Construção e Reconstrução 
Permanente 

Identifica-se ainda o compromisso de que o PPC seja objeto de estudo 

constante do NDE e da Comissão de Curso, considerando o desafio de (re) 

avaliar as práticas e aquisição de competências pelos discentes dado o universo 

mutável de atuação das Ciências Contábeis, tanto no âmbito acadêmico, como  

no prático-profissional. 

Para isto, é necessário ampliar a concepção de currículo como uma 

construção social que se elabora no cotidiano das relações institucionais. 

Em uma abordagem crítico-reflexiva, considera-se que as práticas 

existentes na academia contribuem para definir as formas pelas quais o 

significado é produzido e os valores contestados ou conservados. A inserção de 

temas relacionados às relações Étnico-Raciais e a Educação Ambiental em 

Unidades Curriculares específicas (Processo Histórico Brasileiro e Contabilidade 

Social e Ambiental, respectivamente) visam tanto atender à legislação3 quanto 

alinhar o discurso ao preconizado pela Lei nº 10.639/2003 que se refere a 

Educação e Direitos Humanos e Parecer CNE/CP nº 8/2012, tópico recorrente na 

UC Direito Trabalhista. 

                                                           
3 Parecer CNE/CP nº 003, de 10 de março de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana); Resolução Nº 001, de 17 de Junho de 2004 que dá as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana; Lei nº 9.795/ 1999 que dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências); Decreto nº 4.281/ 2002 (Regulamenta a Lei no 9.795/ 1999 que institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 
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Esses temas são discutidos constantemente em outras UC do curso com o 

objetivo de fomentar a formação de um profissional ciente de seus direitos e 

deveres sociais e participante no processo de construção de uma sociedade mais 

justa e sustentável. 

Em sinergia com esse objetivo e, apesar do Decreto Nº 5.626/2005 a 

definir como obrigatória apenas para os cursos de licenciatura; os discentes de 

Ciências Contábeis têm a oportunidade de cursar a Unidade Curricular Optativa 

de LIBRAS à distância (código 5470). 

 

4. O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

O início do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP, Campus Osasco, 

ocorre num momento histórico, profundamente transformador da contabilidade 

brasileira, que se encontra em processo de convergência para o padrão 

internacional IFRS (International Financial Reporting Standards) desde a 

promulgação da Lei n. 11.638, de 2008. Tendo então se iniciado já em 2009, uma 

nova filosofia contábil baseada na primazia da essência sobre a mera formalidade 

para melhor expressar a realidade econômica das organizações; e novos critérios 

passam a vigorar na contabilidade brasileira.  

Nesse novo ambiente, cresce o espaço para o julgamento profissional, 

ensejando uma evolução do perfil do contador para além do até então 

denominado tradicional conhecimento técnico-científico; integrando 

necessariamente conhecimento interdisciplinar (economia, direito, gestão, 

marketing e comunicação pessoal, formação humanística, métodos quantitativos 

e atuariais), além de conhecimentos sobre um horizonte de interação global 

(domínio de línguas estrangeiras, intercâmbio com o exterior). De fato, o hábito de 

investigar, de resolver problemas, se atualizar e aprofundar continuamente seus 

conhecimentos, analisar a realidade convergem na forma de um novo perfil 

profissional de ciências contábeis requerido pela sociedade. 
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Assim, o Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP se propõe a 

desenvolver um profissional capaz de efetuar julgamentos contábeis consistentes 

e com embasamento teórico-técnico e a aplicar a linguagem contábil de forma 

competente e responsável para analisar, implementar e controlar sistemas de 

informações contábeis nas empresas, exercendo de maneira ética o seu papel, 

determinado por regulamentação específica de caráter profissional. 

Nesse contexto, a tarefa do docente vai além do papel clássico de 

provimento das bases teórico-científicas e de formação técnica, aptos a capacitar 

o discente a interpretar e registrar os fatos contábeis por meio dos quais se 

evidenciam os resultados das decisões econômico-financeiras das organizações 

públicas, privadas e do terceiro setor.  

Na nova contabilidade orientada a princípios, também é papel fundamental 

do docente desenvolver no discente as habilidades julgamento profissional 

embasado, solução de problemas e comunicação com os diversos stakeholders 

da contabilidade, ensejando novas abordagens de ensino-aprendizagem. 

Além dos fatores de formação profissional busca-se também a formação de 

indivíduos comprometidos com a ética e de cidadania, nos diversos vetores 

componentes do curso a seguir descritos. 

 

4.1. Atividades Complementares 

As atividades complementares visam desenvolver atitudes reflexivas, 

investigativas, com responsabilidade cívica e socioambiental, bem como 

posicionamento ético e respeito à diversidade, respeitando aos mais elevados 

padrões de urbanidade. 

As atividades complementares são acompanhadas pelos professores do 

curso de Ciências Contábeis junto aos alunos, com acompanhamento pedagógico 

e crédito de carga-horária no currículo. 

Abrangem atividades como seminários, participação em eventos 

profissionais e em congressos científicos, participações no processo gestão por 
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meio de orientação administrativa e de controles de entidades comunitárias e 

instituições não governamentais, atividades de bolsa acadêmica (monitoria, 

projetos de extensão, bolsa de iniciação científica), cursos de língua estrangeira e 

outras atividades  que visem ampliar a formação do aluno. 

 

4.2. Perfil Esperado do Egresso 

A formação acadêmica proposta pela UNIFESP visa privilegiar o 

desenvolvimento de um profissional que saiba equilibrar conhecimentos práticos e 

teóricos para atuar com criatividade e flexibilidade frente às mudanças num 

mundo globalizado, representando elemento fundamental para o desenvolvimento 

econômico nacional sustentável. 

O curso de Ciências contábeis visa formar um futuro contabilista 

capacitado a: 

I. compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes 

modelos de organização; 

II. apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 

apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades 

atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 

governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas; 

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

organizacionais, bem como com o advento da tecnologia da 

informação. 

Assim, o curso de Ciências Contábeis atuará no sentido de promover uma 

formação profissional que revele as seguintes competências e habilidades: 

I. Linguagem Teórica e Técnica Contábil: utilizar adequadamente a 

terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais e 

realizar julgamentos profissionais sobre a melhor forma de expressar a 

realidade econômica das transações, embasadas em forte 
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fundamentação teórica, técnica e da legislação específica à atividade 

contábil; 

II. Visão Sistêmica e Interdisciplinar da Atividade Contábil: 

demonstrar uma visão sistêmica do ambiente global, nacional e 

organizacional em que se desenvolve a atividade contábil, aplicando 

conhecimentos de áreas afins na resolução de problemas; 

III. Exercer Com Ética e Proficiência as Atribuições e Prorrogativas 

Profissionais: exercer suas responsabilidades com 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 a 

tomada de decisões embasadas e o controle da organização, bem 

como o pleno cumprimento de seus encargos quanto à prestação de 

contas de sua gestão perante a sociedade;  

IV. Desenvolver, Analisar e Implantar Sistemas de Informação 

Contábil e de Controle Gerencial, revelando capacidade crítico 

analítica para aplicar a tecnologia da informação e considerar as 

implicações éticas, humanas, organizacionais e sociais dos sistemas 

implantados; 

V. Argumentação e Comunicação: apresentação oral e escrita com 

articulação lógica de ideias e embasamento teórico-técnico, 

demonstrando capacidade de argumentação convincente, bem como 

elaboração de pareceres e relatórios técnicos profissionais que 

contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários; 

VI. Relações Interpessoais: desenvolver com motivação e articulação, 

a liderança de equipes multidisciplinares constituídas para preparação 

e disseminação de informações contábeis, bem como para a análise, 

desenvolvimento, implantação e auditoria de controles internos;  
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VII. Orientação para Resultados: compromisso com a obtenção de 

resultados baseados em metas tanto de desenvolvimento individual 

quanto da empresa, de forma harmônica e balanceada às 

necessidades de todos os stakeholders da organização. 

 

4.3. Forma de Acesso ao Curso 

No Vestibular 2011 e nos anos subsequentes, todos os cursos do campus 

Osasco optaram por selecionar os alunos ingressantes por meio do Sistema de 

Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC), que tem como único 

critério a nota obtida pelo candidato nas provas do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio). 

Conta-se também com a possibilidade de acesso via Transferência, que se 

realiza mediante a comprovação documental e provas específicas. Tanto o ENEM 

e o SISU, como o processo de Transferência, são anuais e ocorrem no final de 

cada ano. As normas que definem as formas de acesso estão disponíveis no 

endereço eletrônico www.unifesp.br. 

 

4.4. Processo de Avaliação de Ensino Aprendizagem 

O Curso de Ciências Contábeis enfatiza métodos ativos de aprendizagem, 

instigando a participação contínua e engajada de todos, trabalhando 

individualmente e em grupos, e permitindo a absorção e o domínio de conceitos e 

aplicações práticas. São utilizadas preleções, exercícios, estudos de caso, 

seminários, debates, estudos dirigidos, trabalhos de campo e outros processos 

interativos que levem o grupo a atuar. 

O sistema de avaliação do curso segue a lógica da metodologia de ensino-

aprendizagem do curso, e envolve tanto instrumentos de avaliação formativa 

contínua, como discussão de casos, apresentação de seminários, relatórios de 

estudos dirigidos e trabalhos de campo, participação em debates e provas 

escritas, quanto avaliação final, na forma de uma prova escrita. 
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A avaliação do estudante no curso é realizada da seguinte forma: 

1) Avaliação do Estudante: A avaliação da aprendizagem é feita por 

disciplina/atividade curricular abrangendo simultaneamente os aspectos de 

frequência e de aproveitamento. 

2) Reprovação por Faltas: A frequência às atividades escolares é obrigatória, 

respeitados o turno e o horário previstos para a disciplina, considerando-se 

reprovado por falta, independente do aproveitamento escolar, o aluno que 

não tiver comprovada sua participação em pelo menos 75% (setenta e 

cinco por cento) das aulas. 

3) Aproveitamento Escolar. A avaliação do aproveitamento escolar nas 

disciplinas/atividades curriculares é feita mediante dois ou mais 

instrumentos de  avaliação parcial e,  eventualmente, um exame final. 

Se a média aritmética das avaliações parciais for: 

a) Nota maior ou igual a 6,0 (seis inteiros): o aluno será considerado 

aprovado por média, obtendo com o nota final igual a pontuação obtida 

nessa média;  

b) Nota menor do que 3,00 (tres inteiros): o aluno não tem direito a 

realizar o exame final e será considerado  reprovado por média (ou por 

nota). A nota final do aluno é a média das avaliações parciais.  

c) Nota maior ou igual a 3,0 (tres inteiros), porém menor que 6,0 (seis 

inteiros): o aluno deverá realizar o exame final. Neste caso, para ser 

considerado aprovado, o aluno deve obter a média final 6,0 (seis 

inteiros), calculado através da aplicação de média aritimetica simples 

entre a nota obtida no exame final e média obtida das avaliações 

parciais; caso contrário, o aluno é reprovado por nota. 

 

4.5. Sistema de Avaliação do Curso 

A avaliação interna consiste no processo contínuo e participativo de 

autoconhecimento do curso, de análise da sua realidade, da sua organização e de 
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sua ação, buscando sistematizar informações e interpretá-las para identificar os 

avanços e as dificuldades, a fim de estabelecer mecanismos que alcancem a 

melhoria dos processos acadêmicos.  

A partir de 2013, o Núcleo Docente Estruturante elaborou uma Proposta de 

Avaliação Interna do Curso na forma de questionário, com perguntas fechadas e 

com identificação opcional, que foi aprovada em reunião da Comissão de Curso e 

aplicado a todos os alunos do curso. O objetivo dessa análise diagnóstica foi 

avaliar a percepção dos estudantes sobre os aspectos de Organização Didático-

pedagógica; Coordenação e Corpo Docente e Infraestrutura do Campus.  

Como todo processo de avaliação, sua concepção está pautada na análise 

da coerência das práticas com os objetivos e diretrizes gerais da UNIFESP - 

Campus Osasco, na consolidação do perfil projetado no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC).  

O Projeto de Avaliação Interna será aplicado anualmente e em sinergia 

com as avaliações institucionais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação ? 

CPA, e contribuirá para a reavaliação do PPC. 

 

4.6. Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Bacharelado em Ciências 

Contábeis da UNIFESP - Campus Osasco é realizado no formato de Monografia 

em tema no âmbito das Ciências Contábeis.  

O TCC deverá ser desenvolvido em consonância com as diretrizes da 

própria universidade (Resolução do Conselho de Graduação no 1, de 2007, a qual 

regulamenta os critérios de promoção para os Campi da UNIFESP) e normativas 

legais.  

O TCC é atividade obrigatória do curso de Ciências Contábeis, sendo 

realizada sob  orientação docente, e com carga horária total de 90 horas-aula, 

divididas em duas Unidades Curriculares (UCs), TCC I (60h) e TCC II (30h), 
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sendo a primeira oferecida no penúltimo, e a segunda no último termo do curso. 

São adicionalmente computadas 300 horas-trabalho para a realização do TCC. 

Durante o TCC I, será elaborado o projeto de pesquisa individual pelos 

discentes, prevendo a definição do problema de pesquisa e a estruturação do 

arcabouço conceitual e metodológico, bem como as pesquisas preliminares para 

a construção do referencial teórico e cronograma.  

Durante o TCC II o projeto de pesquisa será executado conforme a 

proposta elaborada no TCC I, cujo produto final para avaliação do discente será a 

versão escrita do TCC ou outro formato de trabalho por ele realizado, conforme 

Regulamento Específico.  

Após a entrega do texto escrito, o TCC deve ser conduzido a uma 

apresentação pública, que se refere à exposição oral do trabalho, por parte do 

discente, seguida de defesa do trabalho perante banca examinadora, com 

experiência profissional ou estudos relacionados à temática proposta pelo aluno. 

 

4.7 Estágio Supervisionado 

Os estágios do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP objetivam 

propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem dos conteúdos 

relacionados ao Curso e se constituem em instrumentos de integração, em termos 

de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. Os estágios devem ser planejados, realizados, 

acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e 

calendários acadêmicos.  

Os estágios do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP podem ser 

classificados como curriculares e não curriculares. Os Estágios curriculares 

enquadram-se nas exigências do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Contábeis da UNIFESP, sendo condição básica para a conclusão do curso. 

O estágio poderá ser realizado em entidades de direito público ou privado 

que exerçam atividades econômicas com finalidade lucrativa ou filantrópica, que 
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disponham de profissional da área contábil para proporcionar ao estagiário uma 

aprendizagem significativa. 

Nos últimos termos, o estudante deverá se matricular na Unidade 

Curricular de Estágio Supervisionado (30h) para receber as orientações de sua 

operacionalização. São exigidas 300 (trezentas) horas-trabalho no estágio 

curricular obrigatório, com critérios de realização e dispensa descritos em 

regulamento próprio. Após o término das atividades de estágio, o aluno deverá 

apresentar, em até 30 dias, declaração de conclusão de estágio e relatório, os 

quais serão avaliados pelo professor responsável. 

 

4.8. Repercussão do Curso 

O Quadro 7 mostra dados específicos do curso de Ciências Contábeis da 

UNIFESP. Ademais, verifica uma maior aceitação do curso desde a sua 

implantação, atingindo níveis de candidato/vaga bastante significativos na 

instituição, sendo o TERCEIRO em procura na UNIFESP, conforme pode ser 

observado no Quadro 8, a seguir. 

 

Quadro 7 – Evolução do Número de alunos Inscritos, Vagas Preenchidas no curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis dos diferentes turnos ofertados na 
UNIFESP de 2011-2014. 

DADOS CURSO INTEGRAL 
CAMPUS 2014 2013 2012 2011 2010 

Inscritos 1.425 1.414 1.401 705   

Vagas 40 40 40 36   

Candidato/ 

Vaga 35,6 35,4 35,0 19,6   

DADOS CURSO NOTURNO 
CAMPUS 2014 2013 2012 2011 2010 

Inscritos 4.380 3.684 3.901 1.965   

Vagas 40 40 40 36   

Candidato/ 

Vaga 109,5 92,1 97,5 54,6   
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Quadro 8 –Evolução do Número de alunos Inscritos, Vagas Oferecidas por Campus e 
Relação de candidatos/vaga na UNIFESP de 2010-2014. 

INSCRITOS 
CAMPUS 2014 2013 2012 2011 2010 

São Paulo 25.648 23.214 24.759 16.976 15.198 
Baixada Santista 21.571 18.510 19.157 9.036 6.574 
Diadema 13.413 12.285 13.006 10.326 8.125 
Guarulhos 17.886 16.426 16.890 9.607 7.635 
Osasco* 24.464 22.611 23.335 12.902   
São  José dos Campos 3.513 5.639 7.288 4.163 2.167 
Total 106.495 98.685 104.435 63.010 39.699 

*Osasco: início das atividades em 14 de fevereiro de 2011 
      

Vagas Oferecidas 
CAMPUS 2014 2013 2012 2011 2010 

São Paulo 329 329 329 298 253 
Baixada Santista 540 540 540 306 306 
Diadema 650 650 650 585 585 
Guarulhos 730 730 730 661 661 
Osasco 400 360 320 288   
São  José dos Campos 300 300 300 270 90 
Total 2.949 2.909 2.869 2.408 1.895 

*Osasco: início das atividades em 14 de fevereiro de 2011 
 
      

CANDIDATO/VAGA 
CAMPUS 2014 2013 2012 2011 2010 

São Paulo 77,96 70,56 75,26 56,97 60,07 
Baixada Santista 39,95 34,28 35,48 29,53 21,48 
Diadema 20,64 1,33 20,0 17,65 13,89 
Guarulhos 24,50 22,50 23,14 14,53 11,55 
Osasco 61,00 62,81 72,92 44,8   
São  José dos Campos 11,71 18,80 24,29 15,42 24,08 
Total 36,1 33,9 36,4 26,2 20,9 

*Osasco: início das atividades em 14 de fevereiro de 2011 

 

5. ESTRUTURA CURRICULAR 

O atual currículo procura dar aos futuros Bacharéis em Ciências Contábeis 

uma formação na qual a atividade profissional não seja concebida de maneira 

estanque, com uma relação de unidades curriculares pré-definidas, mas flexível e 

mutável, com possibilidades de formações diferenciadas pela oferta e seleção de 

eletivas, considerando que a realidade é dinâmica e complexa, inclusive, 

considerando as perspectivas dos turnos dos cursos. 
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Unidades Curriculares

OBRIGATÓRIAS
Formação Básica
Formação Profissional
Formação Teórico

  

ELETIVAS DO CURSO
ELETIVAS DO CAMPUS
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Para o período integral, tem-se: 

Unidades Curriculares Horas-
aula 

OBRIGATÓRIAS   
Formação Básica 660 
Formação Profissional 1440 
Formação Teórico-Prática 90 

Trabalho de Conclusão de Curso 90 
Estágio Supervisionado 30 
Atividades Complementares 30 

ELETIVAS DO CURSO 300 
ELETIVAS DO CAMPUS 180 

TOTAL    
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Horas-
trabalho 

  
  
  
  

300 
300 
100 
  
  

3520 
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Para o período noturno, segue

 

RELAÇÃO DA UC OBRIGATÓRIAS DO CAMPUS

I- CRB - COMPREENSÃO DA REALIDADE BRASILEIR
CRB-1 Processo Histórico Brasileiro

CRB-2 Realidade Sócio-econôm

II- FH FORMAÇÃO HUMANÍSTICA E COMPREENSÃO 
FH-3 Processos Racionais e Rupturas da Raci

III- FC FORMAÇÃOI CIENTÍFICA E
FC-1 Matemática 

FC-2 Pensamento e Metodologia do Trabalho Científico

FC-3 Estatística 

IV- CN ESTRUTURA DE CÉLULAS DE NEGÓCIOS
CN-1/EGP Elaboração e Gestão de Projetos
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Para o período noturno, segue-se: 

RELAÇÃO DA UC OBRIGATÓRIAS DO CAMPUS- EIXO COMUM 

COMPREENSÃO DA REALIDADE BRASILEIRA E AS RELAÇÕES INERNACIONAIS
Processo Histórico Brasileiro 

econômica e Política Brasileira  

FORMAÇÃO HUMANÍSTICA E COMPREENSÃO HUMANA 

Processos Racionais e Rupturas da Racionalidade 

FORMAÇÃOI CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Pensamento e Metodologia do Trabalho Científico 

URA DE CÉLULAS DE NEGÓCIOS 
e Gestão de Projetos 
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A E AS RELAÇÕES INERNACIONAIS 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
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6. EMENTAS 

A seguir são detalhadas as ementas das Unidades Curriculares 

Obrigatórias do Bacharelado em Ciências Contábeis da UNIFESP mostrando a 

trajetória do turno integral prevista em 8 (oito) termos. No noturno são as mesmas 

UC, apenas distribuídas de forma semelhante em dez (10) termos. 

 

6.1. Primeiro Termo 
4407 - Introdução à Economia (60h) 

EMENTA: Microeconomia: oferta e demanda, equilíbrio de mercado, excedente 
do consumidor e do produtor, elasticidades, estruturas de mercado. 
Macroeconomia: definição dos agregados macroeconômicos, PIB, PNB, etc, 
Demanda Agregada, Inflação Desemprego e Renda Agregada, introdução à 
economia aberta. 

BIBLIOGRAFIA: 

KRUGMAN, P, WELLS, R. Introdução a Economia. Ed. Campus Elsevier 2006. 

MANKIW, N. G. Introdução a Economia. Ed. Cengage Learning 2005. 

PINHO, D. B, VASCONCELLOS, M. A. S. Manual de Economia, 5ª Ed Saraiva 
2009. 

 

4433 - Matemática I - FC-1 (60h) 

EMENTA: Funções, limite, diferenciação, aplicações de derivada, funções 
exponenciais e logarítmicas, integração, tópicos adicionais de integração e cálculo 
de várias variáveis. 

BIBLIOGRAFIA: 

CHIANG, A.C. Matemática para economistas. São Paulo: McGraw-Hill, 1982. 

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Volume 1, Editora LTC, 5ª. Edição, 
2010. 

HOFFMANN, L. D., BRADLEY, G. L. Cálculo – Um curso moderno e suas 
aplicações, 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
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TAN, S. T. Matemática Aplicada à Administração e Economia. Editora Cengage 
Learning, 2ª. Edição Revista, 2011. 

THOMAS, G. B. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Pearson/Addison-Wesley, v. 1, 2009. 

 

4367 - Contabilidade Financeira I (60h) 

EMENTA: A contabilidade: seu histórico, importância e campo de aplicação. 
Objetivo e metodologia da contabilidade. Princípios de contabilidade geralmente 
aceitos. Interpretações e Aplicações dos Princípios de Contabilidade Geralmente 
Aceitos. Plano de Contas. Balancetes. Registros Contábeis. Demonstrações 
Contábeis e seus aspectos conceituais e estruturais. 

BIBLIOGRAFIA: 

IUDÍCIBUS et al. Contabilidade Introdutória: Equipe de professores da FEA-USP. 
Livro Texto. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, J. C. Contabilidade Empresarial. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
YAMAMOTO, M.M., MALACRIDA, M.J.C., PACCEZ, J. D. Fundamentos de 
Contabilidade. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

STICKNEY, C.P. & WEIL, R. L. Contabilidade Financeira. 12a edição. São Paulo: 
Cengage, 2010. 

WEIL, R.L., SHIPPER, K. &  FRANCIS, J.Financial Accounting. 14th ed. 
Thomson, 2013.  

 

4192 - Fundamentos de Administração e Gestão (60h) 

EMENTA: Introdução às Escolas de Administração. Teorias e Abordagens: 
clássica, humanística, comportamental, sistêmica, contingencial e neoclássica. 
Processo administrativo e Ferramentas de gestão. 

BIBLIOGRAFIA: 

BARNARD, Chester. As funções do executivo. São Paulo: McGraw-Hill, 1974. 

DiMAGGIO, Paul J., POWELL, Walter W. Jaula de ferro revisitada: isomorfismo 
institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais. In: CALDAS, 
Miguel P., BERTERO, Carlos O. (Coord.) Teoria das Organizações. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
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DONALDSON, Lex. Teoria da contingência estrutural. In: CLEGG, Stewart; 
HARDY, Cynthia; NORD, Walter (Orgs.) Handbook de Estudos Organizacionais. 
v.1 São Paulo: Atlas, 1998. p. 105-133. 

 

4193 – Processo Histórico Brasileiro – CRB-1 (60h) 

EMENTA: Estudo da formação socioeconômica brasileira, partindo do legado 
colonial para entender o processo concentrado de desenvolvimento econômico e 
seus efeitos socialmente excludentes. Análise das estratégias e modelos de 
desenvolvimento no século XX, relacionados com o modelo político de cada 
período. O papel do Estado na possível superação das tendências históricas de 
exclusão social a partir de políticas sociais assistencialistas e inclusivas no início 
do século XXI. 

BIBLIOGRAFIA: 

GIAMBIAGI, Fabio; REIS, José Guilherme; URANI, André (Orgs.). Reforma no 
Brasil: balanço e agenda. Rio de Janeiro: Nova Fonteira, 2004. 543 p.  

FAUSTO, Boris, org. História Geral da Civilização Brasileira, vol. 3: O Brasil 
Monárquico: Reações e Transações. São Paulo: Difel, 1985. 

SALLUM JR., Brasílio & KUGELMAS, Eduardo. “O Leviatã Acorrentado: A Crise 
Brasileira nos Anos 1980”. In: SOLA, Lourdes, org., Estado, Mercado e 
Democracia. Editora Paz e Terra, 1993.  

 

6.2. Segundo Termo 
4432 – Contabilidade Financeira II (60h) 

EMENTA: Valor justo, ajuste de avaliação patrimonial e reconhecimento de 
receitas financeiras. Avaliação de investimentos: método do custo e método da 
equivalência patrimonial. Avaliação de passivos: de funcionamento e de 
financiamento. Provisões. Patrimônio Líquido. Demonstração de Mutações no PL, 
demonstrações consolidadas. Fluxo de caixa. Demonstração do Valor Adicionado. 

BIBLIOGRAFIA: 

IUDICIBUS, S.; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens;SANTOS, 
Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade Societária - Aplicável a Todas as 
Sociedades. FIPECAFI. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
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YAMAMOTO, M.M., MALACRIDA, M.J.C., PACCEZ, J. D. Fundamentos de 
Contabilidade. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro 

CPC 26 (R1) Apresentação das Demonstrações Contábeis  

ICPC 09 - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, 
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial 

 

4885 – Introdução ao Direito (60h) 

EMENTA: Conceito de Direito. Conceito de Moral. Distinção entre Direito e Moral. 
Fontes do Direito. Principais Ramos do Direito. Direito Público: O Estado. 
Elementos do Estado. Constituição. Classificação. Princípios Fundamentais. 
Divisão dos Três Poderes: Legislativo; Executivo e Judiciário. Direito Privado. Das 
Pessoas Naturais e Das Pessoas Jurídicas. 

BIBLIOGRAFIA: 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Edipro, 2011. 

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol I. 25ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2012.  

 

4950 – Matemática Financeira (60h) 

EMENTA: Noções sobre Potências, Radicais, Progressão Aritmética e Progressão 
Geométrica. Juros e Capitalização Simples, Capitalização Composta, 
Classificação das Taxas de Juros, Descontos, Séries de Pagamentos, Fluxos de 
Caixa, Métodos de Avaliação de Fluxos de Caixa e Sistemas de Amortização.   

BIBLIOGRAFIA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 11. ed.  São 
Paulo: Atlas, 2009. 
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VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira. 5. ed. São Paulo: Prentice 
Hall Brasil, 2010. 

 

4624 – Estatística I – FC-3 (60h) 

EMENTA: Análise de dados. Noções de probabilidades e variáveis aleatórias. 
Algumas distribuições: Bernoulli, binomial, hipergeométrica, Poisson, uniforme, 
exponencial, normal. Noções de amostras. Noções de estimação e testes de 
hipóteses. Regressão Linear Simples. 

BIBLIOGRAFIA: 

BUSSAB, W.O; MORETTIN, P.A. Estatística Básica, São Paulo: Saraiva, 7ª ed. 
2011.  

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística Básica. Volume único. 1ª edição. São 
Paulo: Pearson, 2010.  

MAGALHAES, M N; LIMA, A.C.P. Noções de Probabilidade e Estatística. EDUSP, 
2007. 

 

4382 – Realidade Socioeconômica e Política Brasileira – CRB-2 (60h) 

EMENTA: Estudo da formação socioeconômica brasileira, partindo do legado 
colonial para entender o processo concentrado de desenvolvimento econômico e 
seus efeitos socialmente excludentes. Análise das estratégias e modelos de 
desenvolvimento no século XX, relacionados com o modelo político de cada 
período. O papel do Estado na possível superação das tendências históricas de 
exclusão social a partir de políticas sociais assistencialistas e inclusivas no início 
do século XXI. 

BIBLIOGRAFIA: 

COSTA, Emília Viotti da. “O escravo na grande lavoura”, in História geral da 
civilização brasileira, tomo II, O Brasil monárquico, 3o. volume, Reações e 
transações, 
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DRAIBE, Sônia. 1930-1945: Rumo à industrialização e à nova forma do Estado 
Brasileiro. In: Rumos e metamorfoses: Estado e industrialização no Brasil 1930-
1960. 2. Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, pp. 75-124.  

FURTADO, Celso. “Economia de transição para o trabalho assalariado” – quarta 
parte. In: Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1989.  

 

6.3. Terceiro Termo 
4953 – Contabilidade Financeira III (60h) 

EMENTA: Reconhecimento, mensuração e evidenciação de operações diversas 
que apresentam maior grau de dificuldade e estruturação do balanço patrimonial e 
da demonstração do resultado do exercício. Operações mais complexas do 
processo contábil, inclusive, os relativos aos investimentos societários, e aspectos 
particulares dos processos de Fusão, Cisão, Incorporação e Transformação de 
empresas. Introduz aspectos específicos de correção monetária de balanços e 
ajustes de avaliação de ativos. 

BIBLIOGRAFIA: 

IUDICIBUS, S.; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, 
Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade Societária - Aplicável a Todas as 
Sociedades. FIPECAFI. São Paulo: Atlas, 2010. 1.ed.  

YAMAMOTO, M.M., MALACRIDA, M.J.C., PACCEZ, J. D. Fundamentos de 
Contabilidade. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro 

CPC 26 (R1) Apresentação das Demonstrações Contábeis  

ICPC 09 - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, 
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial 

 

4705 – Contabilidade e Análise de Custos I (60h) 

EMENTA: Contabilidade de Custos: origens e aplicações; terminologia aplicada a 
custos; classificações de custos; tratamento de custos; sistemas de acumulação 
de custos; métodos de custeio. 
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BIBLIOGRAFIA: 

ATKINSON, A. A. et al. Management Accounting. 6a ed. Pearson, 2012.  

HORNGREN, C., SUNDEM, G. & STRATTON, W. Contabilidade Gerencial. 12ª 
ed. Pearson, 2004. 

HORNGREN, C.; FOSTER, G.R.; DATAR, S.M.; Contabilidade de Custos – vol.  
01 e 02. 01. São Paulo: Pearson, 2004. 

MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 10a ed. Editora Atlas, 2010. 

MEGLIORINI, E. Custos: análise e gestão.  São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2009. 

PADOVEZE, C. L. Curso básico gerencial de custos. São Paulo: Pioneira, 2005. 

 

5175 – Direito Empresarial (60h) 

EMENTA: Noções Introdutórias de Direito Civil e Empresarial. Das Obrigações. 
Da Teoria dos Contratos Dos Títulos de Créditos. 

BIBLIOGRAFIA: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E CÓDIGO CIVIL  -  Lei nº 10406/2002 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, Direito de Empresa, 24 ed. 
3 vol. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial, Vol I e II. 3ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

 

4389 – Microeconomia I (60h) 

EMENTA: Preferências, curvas de indiferença, TMS; Restrição orçamentária, 
escolha ótima. Curva de demanda individual; Curva de demanda de mercado, 
excedente do consumidor. Tecnologia de produção, isoquanta; Produção de curto 
prazo (um fator variável); Produção de longo prazo (dois fatores variáveis); 
Rendimentos de escala. Custos em curto prazo: total, marginal, médio; Formato 
das curvas de custo de curto prazo; Custos em longo prazo: isocustos; 
Minimização de custos; Relação entre custo de curto e longo prazo (envelope). 
Maximização de lucros em Conc. Perfeita: Receita Marginal e custo marginal; 
Produção ótima: curva de oferta da firma em curto prazo; Produção ótima: curva 
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de oferta da firma em longo prazo; Excedente do produtor e mercados 
disputáveis. 

BIBLIOGRAFIA: 

VARIAN, H: Microeconomia: Princípios Básicos. RJ: Editora Campus, 2011.  

PINDYCK, R: e D. RUBINFELD (P&R): Microeconomia. SP: Makron, 2010. 

NICHOLSON, W. “Microeconomic theory: basic principles and extensions”, 9th. 
Edition, Thompson-South-Western, 2005 

 

4523 – Pensamento e Metodologia da Pesquisa FC-3 (60h) 

EMENTA: Fontes para obtenção de conhecimentos e as funções das teorias. 
Natureza da ciência e do conhecimento científico. Metodologia científica e método 
científico. Construção do Trabalho Científico e Planejamento de Pesquisa. 
Pesquisa Bibliográfica. Elaboração e divulgação de textos científicos. Aspectos 
sociais e éticos relacionados à pesquisa científica. 

BIBLIOGRAFIA: 

ALVES, R.  Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 5. ed. São 
Paulo: Loyola, 2000. 

LAVILLE, C., DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1999. 

MARTINS, G. B., THEOPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para 
ciências sociais aplicadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

6.4 Quarto Termo 
5180 – Contabilidade Financeira IV (60h) 

EMENTA: Consolidação das Demonstrações Contábeis. Combinação de 
Negócios. Reorganização de Sociedades - Processos de Dissolução. Liquidação 
e Extinção de Sociedades. Políticas Contábeis e Critérios de Avaliação. Avaliação 
Patrimonial. 
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BIBLIOGRAFIA: 

IUDICIBUS, S.; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens;SANTOS, 
Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade Societária - Aplicável a Todas as 
Sociedades. FIPECAFI. 2a edição. São Paulo: Atlas, 2013.   

ERNST & YOUNG/FIPECAFI. Manual de Normas Internacionais de 
Contabilidade: IFRS versus Normas Brasileiras. 2ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2010.  

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). www.cpc.org.br: 

CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro 

CPC 36  (R3) Demonstrações Consolidadas 

CPC 15 (R1) Combinação de Negócios 

CPC (19 R2) Negócios em Conjunto 

CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 

CPC 46 - Mensuração do Valor Justo 

Interpretação Técnica (ICPC) 

ICPC 09 - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, 
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial 

 

5111 – Contabilidade e Análise de Custos II (60h) 

EMENTA: Cálculo do Custo da Matéria-prima e formação de preços. Análise 
custo/volume/lucro e informação relevante para a decisão. Custeio baseado em 
atividades. Custos para planejamento e controle. 

BIBLIOGRAFIA: 

HORNGREN, C.; FOSTER, G.R.; DATAR, S.M.; Contabilidade de Custos – vol.  
01 e 02. 01. São Paulo: Pearson, 2004. 

MEGLIORINI, E. Custos: análise e gestão.  São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2009. 

PADOVEZE, C. L. Curso básico gerencial de custos. São Paulo: Pioneira, 2005. 
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4906 – Análise das Demonstrações Contábeis (60h) 

EMENTA: Análise do ambiente no qual se insere o negócio para a análise das 
demonstrações financeiras. Análise horizontal e vertical.  Análise de índices. 

BIBLIOGRAFIA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque 
econômico-financeiro. Livro texto, 10ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque 
econômico-financeiro. Livro de exercícios, 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

MATARAZZO, Dante C. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial: 
Livro texto, 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

4881 – Elaboração de Projetos (30h) 

EMENTA: Gerência de projetos, processos de gerenciamento de projetos, 
autorização de projeto, processo de coletar os requisitos, processo de definir o 
escopo, o processo de criar a estrutura analítica do projeto, o processo de 
verificar o escopo e o processo de controlar o escopo. 

BIBLIOGRAFIA: 

AMARAL, Daniel Capaldo. Gerenciamento ágil de projetos: aplicação em produtos 
inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011 

CLELAND & IRELAND, Gestão de projetos. Rio de Janeiro: Reichmann & 
Affonso, 2002 

GASNIER, Daniel Georges. Guia prático para gerenciamento de projetos. 5ª ed., 
Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais – IMAM, 2010 

 

6.5. Quinto Termo 
5152 – Introdução aos Estudos Atuariais e Contábeis 

EMENTA: Teoria e prática atuarial relacionadas à estrutura securitária, 
modalidades de seguros e previdência pública e privada, em nível básico. 
Metodologia e pesquisa-aplicadas aos estudos atuariais e contábeis. Estudo e 
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discussão de assuntos relevantes e emergentes em ciências contábeis e 
atuariais. Aplicação de conceitos e práticas contábeis, com abrangência 
interdisciplinar. 

BIBLIOGRAFIA: 

AMORIM, Ana Luísa Gambi Cavallari; LIMA, Iran Siqueira; DAL RI-MURCIA, 
Fernando. Análise da Relação entre as Informações Contábeis e o Risco 
Sistemático no Mercado Brasileiro. R. Cont. Fin. – USP, São Paulo, v. 23, n. 60, p. 
199-211, set./out./nov./dez. 2012;  

BURLÁ, Leonardo Andrade de Almeida; GONÇALVES, Edson Daniel Lopes. 
Gestão de risco e os impactos da instrução normativa CVM nº 550 – análise 
empírica. Revista Contabilidade & Finanças, USP, São Paulo, v. 21, n. 53, 
maio/agosto 2010;  

LEW, Jei-Fang. Pension Actuarial Incentives for Earnings Management. Asia 
Pacific Management Review, v. 14, n. 3. p. 313-334. 2009; CARPIO, José Enrique 
Devesa; CARPIO, Mar Devesa. Desequilibrio Financiero actuarial en el Sistema 
de Pensiones de Jubilación del Régimen General. Revista de Economía Aplicada 
(EA), v. 16, n. 46, p. 85 - 117. 2008. 

SANTOS, José Odálio dos; COELHO, Paula Augusta. Análise da relação risco e 
retorno em carteiras compostas por índices de bolsa de valores de países 
desenvolvidos e de países emergentes integrantes do bloco econômico BRIC. 
Revista Contabilidade & Finanças, USP, São Paulo, v. 21, n. 54, p. 23-37, 
setembro/dezembro 2010;  

 

4623 – Macroeconomia I (60h) 

EMENTA: Macroeconomia: objetivos, instrumentos e mercados; O mercado 
financeiro e o de bens; A oferta agregada e a demanda; Consumo e investimento; 
A relação inflação-desemprego; Política monetária; Política fiscal 
 A Teoria Geral, a economia clássica e a demanda efetiva; Renda, poupança e 
investimento; A propensão marginal a consumir e o multiplicador; O investimento; 
Liquidez; A nova teoria geral do emprego; Salários nominal e real; Ciclo 
econômico. 
 
BIBLIOGRAFIA: 

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia, 4.a ed, 2009, Ed. Pearson Prentice Hall, 
São Paulo.  
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DORNBUSCH, Rudiger  e  FISCHER, Stanley. Macroeconomia, 2006, Ed. 
Pearson Makron Books, São Paulo. 

KEYNES, John Maynard. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. .a ed, 
20, Ed. Abril Cultural, São Paulo 

 

4905 – Direito Trabalhista (60h) 

EMENTA: Origens históricas, funções e princípios do Direito do Trabalho. 
Instituições do Direito do Trabalho no Brasil e no mundo. Relação de emprego e 
seus elementos. Poder de direção do empregador e limites. Formas de extinção 
do contrato individual do trabalho e as respectivas verbas rescisórias. 
Estabilidades ou garantias provisórias de emprego. Salário e remuneração. 
Relações coletivas de trabalho no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA: 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 38. ed. São 
Paulo: LTr, 2013.  

MASSONI, Túlio de Oliveira.  Representatividade sindical. 1. ed.  São Paulo: LTr, 
2008 

ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito do Trabalho Esquematizado. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

 

4190 – Processos Racionais e Rupturas da Racionalidade (60h) 

EMENTA: Dinâmica biocomputacional. Processos de raciocínio e a consciência.  
Bases cognitivas dos processos de tomadas de decisão. 

BIBLIOGRAFIA: 

KANDEL, Eric R.; SCHWARTZ, James H. & JESSEL, Thomas M. Guanabara 
Koogan. Fundamentos da Neurociência e do Comportamento. 2001. ISBN: 
8570540671. 

KAHNEMAN, Daniel;, SLOVIC, Paul & TVERSKY, Amos. Judgment Under 
Uncertainty. Cambridge. 1982. ISBN-10: 0521284147 / ISBN-13: 978-
0521284141. 
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BETCH, Cornelia. Intuition in Judgment and Decision-making.  Lawrence Erlbaum 
Associates. 2009.ISBN: 0805857419. 

 

6.6 Sexto Termo 
5335 – Finanças I (60h) 

EMENTA: Avaliação de Instrumentos Financeiros e Derivativos: sua evolução, 
importância e campo de aplicação. Objetivo e metodologia de apreçamento de 
instrumentos financeiro. Os princípios fundamentais de finanças: Risco e Retorno, 
valor do dinheiro no tempo, teoria de carteira. As principais técnicas: apreçamento 
de dívida, ações (multiplicador) e contrato a termo, contrato futuro e swap e 
opções e uma visão geral sobre contabilização dos instrumentos financeiros / 
hedge. 

BIBLIOGRAFIA: 

BODIE, Z., Kane, A. e Marcus, A., (BKM) Investimentos, McGraw Hill - Artmed, 8ª 
Ed., 2010. (ISBN: 9788563308115) 

GITMAN, Lawrence J. (Gitman) ""Princípio de Administração Financeira"", 12a. 
Edição. Editora Pearson, 2010. (ISBN 978-85-7605-332-3). 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro"", 12 a. Edição, Editora 
Atlas,2012, (ISBN: 8522468958 ISBN-13: 9788522468959.) 

 

5322 – Teoria da Contabilidade (60h) 

EMENTA: Objetivo fundamental da Contabilidade. Normas nacionais e 
internacionais da Contabilidade. Semiótica. O Ativo e sua Mensuração. O Passivo 
e sua Mensuração. Receitas, Despesas, Perdas e Ganhos. Evidenciação. 
Regulamentação. As Informações Contábeis e o Mercado de Capitais. 
Contabilidade e Teoria da Agência. A Pesquisa em Contabilidade. Operações 
financeiras. Contabilidade e setor público. O Caráter Social e Institucional das 
Práticas Contábeis 

BIBLIOGRAFIA: 

IUDICIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade - 10ª Ed. São Paulo: Atlas. 2010, 
368 p.;  
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LOPES, Alexsandro B. e IUDICIBUS, Sérgio. Teoria avançada da contabilidade. 
2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2012;  

LOPES, Alexsandro B. MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova 
abordagem. São Paulo: Atlas, 2005; HENDRIKSEN, Élson S., VAN BREDA, 
Michael F. Teoria da Contabilidade. 5ª Ed. Trad. De Antonio Zoratto Sanvicente. 
São Paulo: Atlas, 2007; 

 CPC – Pronunciamentos diversos. www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php.; 
CFC – Resoluções diversas. www.cfc.org.br. 

 

5334 – Contabilidade Social e Ambiental (60h) 

EMENTA: Fundamentação Teórica do Desenvolvimento sustentável. Aspectos 
ambientais e sociais relevantes para a Contabilidade. Abordagem Normativa e 
Legislação Ambiental e seus reflexos na Contabilidade. Avaliação Ambiental: 
danos e passivos ambientais. Investimentos, gastos e custos ambientais. Gestão 
social e ambiental. Responsabilidade social. Valor Adicionado. Indicadores e 
Relatório de sustentabilidade e a Contabilidade. 

BIBLIOGRAFIA: 

CARVALHO, Gardênia Maria Braga. Contabilidade Ambiental: teoria e prática. 2ª 
ed. Curitiba: Ed. Juruá. 2011. 218 p. I.S.B.N.: 9788536221281. 

TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Contabilidade e Gestão Ambiental - 3ª Ed. 
São Paulo: Atlas. 2011. 296p. I.S.B.N.: 9788522462445. 

RIBEIRO, Maisa de Souza. Contabilidade Ambiental - 2ª Ed. São Paulo: Saraiva. 
2010. 220 p. I.S.B.N.: 9788502083912. 

 

5332 – Ética Contábil (60h) 

EMENTA: Conceitos: ética geral, empresarial e profissional. Código de Ética 
profissional do Contabilista. Infrações e Penalidades. Responsabilidade Civil, 
Criminal, Fiscal e Social. Legislação do exercício profissional. 

BIBLIOGRAFIA: 

ALVES, F.J.; WEFFORT, E.F.J.; LISBOA, N.P.; ANTUNES, M.T.P. Um  estudo 
empírico sobre a importância do código de ética profissional para o contabilista. R. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

 
 

46 
Rua Angélica, 100 – Osasco – SP – CEP 06.110-295 

Tel.: (11) 3654-0768 – email: secretaria.osasco@unifesp.br 

 

Cont. Fin. • USP • São Paulo • Edição 30 Anos de Doutorado • p. 58 - 68 • Junho 
2007 

AZEVEDO, R.F.; CORNACCHIONE JUNIOR, E.B. Ética Profissional Contábil: 
uma Análise Visual da Percepção Pública.  REPeC, Brasília, v. 6, n. 1, art. 2, p. 
19-37, jan./mar. 2012. Disponível online em www.repec.org.br 

BARBIERI, J.C.; CAJAZEIRA, J.E.  Responsabilidade social empresarial e 
empresa sustentável: da teoria à prática. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BORGES, E.F.;  MEDEIROS,  C.A.F.  Preceitos  e  Regras  Éticas:  como  se  dá  
a introjeção  de  preceitos  éticos  por  contadores  e  técnicos  em  contabilidade  
na  sua atuação profissional. Contab. Vista & Rev., v. 18, n. 2, p. 49-72, abr./ jun. 
2007 

BRACKNER, James W.History of Moral and Ethical Education. Management 
Accounting. July,1992. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.  Resolução nº  803 (1996)  e  
1.310 (alterações em 2010) Código de ética Profissional do Contabilista – CEPC. 
Disponível em: < http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_803.doc>. Acesso 
em: 30 ago. 2013. 

DE SÁ, A.L. Ética profissional. São Paulo, Atlas, 2013. 

 

5183 – Direito e Legislação Previdenciária (60h) 

EMENTA: Seguridade Social. Previdência Social. Previdência Privada aberta. 
Previdência Privada fechada. Institutos de Previdência Privada Complementar. 
Administração de entidades de Previdência Privada Complementar. Regimes 
Próprios de Previdência Social. Reflexos no contexto do Law and Economics. 
Aspectos teóricos e práticos do Direito Previdenciário em relação às Ciências 
Contábeis e Atuariais e seus profissionais. Elementos da atuação conjunta dos 
advogados, contadores e atuários no cotidiano das empresas e de entidades 
estatais. 

BIBLIOGRAFIA: 

WEINTRAUB, Arthur Bragança de Vasconcellos. Previdência Privada - Doutrina e 
Jurisprudência. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2005. 
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WEINTRAUB, Arthur Bragança de Vasconcellos. Private Pension Law in Brazil 
and Private Pension System in South America. São Paulo: Editora Quartier Latin, 
2008. 

BERBEL, Fábio Lopes Vilela. Teoria Geral da Previdência Privada. São Paulo: 
Editora Conceito Editorial, 2012. 

 

6.7. Sétimo Termo  
5601– Auditoria (60h) 

EMENTA: Origem e evolução da auditoria no Brasil e no Mundo. Amostragem. O 
Processo de Auditoria. Normas de Auditoria. Evidências. Elaboração de 
Relatórios de Auditoria. Riscos de Auditoria. 

BIBLIOGRAFIA: 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2011. 

YOSHITAKE, Mariano. Auditoria contábil. Curitiba: Juruá. 2009. 

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; BARRETTO, Pedro Humberto Teixeira; 
ARRUDA, Daniel Gomes. Auditoria contábil. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

5600 – Finanças II (60h) 

EMENTA: Avaliação e Gestão do Valor das Empresas: seus modelos e 
estratégias, importância e campo de aplicação. Fundamento de gestão de criação 
de valor: decisão de investimento e financiamento e Dividendos. Modelos de 
avaliação (fundamentalista): modelos de fluxo de caixa descontado; WACC 
alavancado; projeção de demonstração financeira e desempenho; valor de 
continuidade alavancagem financeira, estrutura de propriedade e valor da 
empresa.   

BIBLIOGRAFIA: 

COPELAND; Koller;Murrin. (CKM).  Avaliação de Empresas (Valuation), 3ª ed. 
São Paulo: Pearson Makron Books, 2006  

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Empresas, 2ª ed. São Paulo: Pearson, 
2007. 
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GITMAN, Lawrence J. (Gitman) "Princípio de Administração Financeira", 12ª ed. 
Editora Pearson, 2010.  

 

5603 – Sistemas de Informações Contábeis (60h) 

EMENTA: Sistemas de informações gerenciais. ERPs. Softwares da área contábil, 
fiscal e folha de pagamento. Escrituração Contábil Digital e Nota Fiscal Eletrônica. 

BIBLIOGRAFIA: 

ARAUJO, Luis César G. de. Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias 
de Gestão Organizacional. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

GALLO, Mauro Fernando. SPED e sistemas de informação. São Paulo: Fiscosoft 
Editora, 2013. 

LAUDON, Kenneth; LAUDON, J. Sistemas de informações gerenciais. 9ª ed. São 
Paulo: Pearson, 2010. 

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. www.sped.fazenda.pr.gov.br/ 

 

5602 – Contabilidade das Instituições Financeiras (60h) 

EMENTA: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Contabilização de 
operações de instituições financeiras. COSIF. Estrutura e análise de 
demonstrações contábeis de instituições financeiras. 

BIBLIOGRAFIA: 

GOMES, Amaro L. Oliveira; NIYAMA, Jorge Katsumi. Contabilidade de 
Instituições Financeiras. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. 

DERMINE, Jean. Avaliação de bancos & gestão baseada no valor: apreçamento 
de depósito e de empréstimos, avaliação de desempenho e gestão de riscos. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

FILGUEIRAS, Claudio. Manual de Contabilidade Bancária, 2ª ed. São Paulo: 
Elsevier, 2008. 

NORMAS e procedimentos das Instituições Financeiras. COSIF. Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, MNI. Disponível em 
www.bacen.gov.br. 
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5608 – Trabalho de Conclusão de Curso I (60h) 

EMENTA: Apresentação de métodos e técnicas de pesquisa e das áreas de 
conhecimento das Ciências Contábeis. Concepção do problema de pesquisa. 
Desenvolvimento de questões norteadoras e hipótese. Formulação do projeto de 
pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

BIBLIOGRAFIA: 

ASTI VERA, A. Metodologia da pesquisa científica. 7. ed. Porto Alegre: Globo, 
1983. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1994. 

BERVIAN, P. A.; CERVO, A. L.; SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Pearson, 2009. 

LAVILLE, C., DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1999. 

MARTINS, G. B., THEOPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para 
ciências sociais aplicadas. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 304 p. 

 

5610 – Estágio Curricular Supervisionado (30h) 

EMENTA: Estágio curricular supervisionado realizado pelos alunos, conforme 
regulamento do curso. 

BIBLIOGRAFIA: 

Regulamento de Estágio Supervisionado do Bacharelado em Ciências Contábeis 
da UNIFESP 

 

5713 – Atividades Complementares (30h) 

EMENTA: Desenvolvimento de atividades realizadas pelos alunos, conforme 
regulamento do curso. 
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BIBLIOGRAFIA: 

Regulamento de Atividades Complementares do Bacharelado em Ciências 
Contábeis da UNIFESP 

 

6.8. Oitavo termo 
5604 – Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade (60h) 

EMENTA: Conceitos básicos de modelagem: processo de amostragem e 
tratamento de dados; estrutura analítica de modelos; modelagem contábil, 
econômica e financeira. Análise metodológica das variáveis e de modelos 
quantitativos usualmente aplicados. 

BIBLIOGRAFIA: 

CORRAR, Luiz J., THEÓPHILO, Carlos Renato. Pesquisa operacional para 
decisão em contabilidade e administração: contabilometria. São Paulo: Atlas, 
2004. 

CORRAR, Luiz J., PAULO, Edilson, DIAS FILHO, José Maria. Análise 
Multivariada para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia. 
São Paulo: Atlas, 2007.. 

HAIR, Joseph F, ANDERSON, Rolph E., TATHAM, Ronald L, BLACK, William C. 
Análise multivariada de dados. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

JOHNSON, R. A., WICHERN, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. 5th 
edition. Upper-Saddle River: Prentice Hall. 2002.. 

LAPPONI, Juan Carlos; Estatística Usando Excel - 4ª Edição.  Editora: Campus. 
2005 - 496p. I.S.B.N.: 8535215743 

PINDYCK, Robert S, RUBINFELD, Daniel L. Econometria: modelos e previsões. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 

 

5605 – Controladoria (60h) 

EMENTA: Controladoria e o papel do Controller. Modelos de controle gerencial. 
Centros de Responsabilidade. Planejamento e Controle Financeiro. Sistemas de 
indicadores de desempenho – Balanced Scorecard. Avaliação de desempenho e 
remuneração por resultados. 
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BIBLIOGRAFIA: 

ANTHONY, R.N. & GOVINDARAJAN, V.  Sistemas de controle gerencial. 12ª ed. 
SP: McGraw-Hill, 2008. 

CANO, N.M. Da Contabilidade à Controladoria: a evolução necessária. Revista 
Contabilidade & Finanças – USP. Ano XIII, nº 28, jan/abr 2002, p. 7-28. 
http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/ 

CATELLI, A. Controladoria. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

FREZATTI, F., ROCHA, W., NASCIMENTO, A. R. & JUNQUEIRA, E. Controle 
gerencial. SP: Atlas, 2009. 

SANTOS, Edilene S. & PONTE, Vera M. R. O papel da controladoria segundo o 
enfoque da Gestão Econômica. In: Congresso Brasileiro de Gestão Estratégica de 
Custos, VI. São Paulo: FIPECAFI-USP, jun, 1999. 

 

5606– Contabilidade e Auditoria Governamental (60h) 

EMENTA: Princípios Contábeis e Histórico da contabilidade pública. 
Conceituação, objeto, campo de aplicação, patrimônio e sistemas contábeis da 
Contabilidade Pública segundo as NBCASP. Plano de Contas: Conceito, 
estrutura, funcionamento das contas e registro contábil. Demonstrações 
Contábeis e Patrimônio e Inventário na administração Pública. Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Lei de Crimes Fiscais. Análise de Balanços Públicos. 
The Green Book – USGAO. 

BIBLIOGRAFIA: 

KOHAMA, Helio. CONTABILIDADE PÚBLICA: Teoria e Prática. 13ª edição. São 
Paulo: Atlas. 2013. 

SILVA, Valmir Leôncio da. A nova contabilidade aplicada ao setor público: Uma 
Abordagem Prática. 2ª edição. São Paulo: Atlas. 2013. 

 

5607 – Contabilidade Tributária (60h) 

EMENTA: Contabilidade tributária e IFRS. Regimes de tributação no Brasil. SPED 
Fiscal e sua interface com as normas de contabilidade internacional. Apuração e 
contabilização de IRPJ e CSLL. IR Diferido. Apuração e contabilização de tributos 
indiretos. Planejamento tributário. 
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BIBLIOGRAFIA: 

HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHI, Fabio Hiroshi. Imposto de Renda Das Empresas 
2013 - Interpretação e Prática. São Paulo: Atlas, 2013. 

PÊGAS, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 4 ed. revisada e 
ampliada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 

 

5609 – Trabalho de Conclusão de Curso II (30h) 

EMENTA: Apresentação de métodos e técnicas de pesquisa e das áreas de 
conhecimento das Ciências Contábeis. Concepção do problema de pesquisa. 
Desenvolvimento de questões norteadoras e hipótese. Formulação do projeto de 
pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

BIBLIOGRAFIA: 

KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 182 p. 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência 
e tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 263 p. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 304 p. 

 

5611– Perícia e Arbitragem (60h) 

EMENTA: Fundamentos de perícia. Metodologia em perícia. Tipos de perícias, 
erros e irregularidades. Elaboração de laudos periciais. Análise das normas 
brasileiras sobre perícia. Princípios de arbitragem. Prática em perícia na área 
trabalhista e cívil. 

BIBLIOGRAFIA: 

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2010. 

ORNELAS, M.M.G. Perícia contábil. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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MAGALHÃES, Antonio de Deus F.; LUNKES, Irtes Cristina. Perícia contábil nos 
processos cível e trabalhista: o valor informacional da contabilidade para o 
sistema judiciário. São Paulo: Atlas, 2008. 

SLOMSKI, Valmor. MANUAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Um Enfoque na 
Contabilidade Municipal. 3ª edição. São Paulo: Atlas. 2013. 
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ANEXOS 
 

� Regulamento das Atividades Complementares 

� Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

� Regulamento do Estágio Supervisionado 

� Resolução CNE nº 10, de 2004 
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Apresentação 
Este documento apresenta um conjunto geral de normas e orientações sobre a 
realização das Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – 
Campus Osasco, em consonância com as diretrizes da própria universidade e 
normativas legais1 tendo por finalidade orientar os alunos e as equipes de 
apoio para o desenvolvimento e acompanhamento de tais atividades de acordo 
com o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. As Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis da UNIFESP serão regidas por este Regulamento.  

Art. 2º. Os objetivos gerais das Atividades Complementares estão delineados 

para enriquecer o perfil dos alunos contribuindo para fortalecer suas 

habilidades e competências profissionais, permitir-lhes a flexibilização 

na formação e aplicação do conhecimento por meio do 

aprofundamento temático, da integração e da interdisciplinaridade. 

Art. 3º. O controle das Atividades Complementares ficará a cargo um docente 

do curso que será também, responsável pela Unidade Curricular 

correspondente. O referido docente será indicado pelo Coordenador do 

Curso de Ciências Contábeis entre os seus pares. E terá a 

responsabilidade de observar e zelar para que sejam atendidas 

TODAS as exigências quanto ao prazo, validação e condições de 

execução conforme dispostas neste Regulamento e Legislação 

pertinente. 

 

                                                           
1
 
1
 Lei 9.131 (34/11/1995), Lei 9.394 (20/12/1996), Resolução CNE/CES 4/2005, Parecer 

CNE/CES 776/97, Edital SESu/MEC 4/97, Parecer CNE/CES 583/2001, Parecer CNE/CES 
67/2003 e Parecer CNE/CES 210/2004. 
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CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA 

Art. 4º. A carga horária total a ser cumprida pelo discente é, minimamente, de 

cento e trinta (130) horas, distribuídas entre a Unidade Curricular de 

caráter obrigatório  Atividades Complementares, com carga horária de 

trinta (30) horas, oferecida nos últimos termos do curso e cem (100) 

horas em ações práticas acadêmicas de formação de múltiplos 

formatos, descritas neste documento. 

§ 1º O cumprimento dessa última carga horária prevista (100h) pode 

ser iniciado desde o primeiro semestre em que o aluno esteja 

devidamente matriculado na Instituição. 

§ 2º Os alunos que ingressarem no curso por meio de transferência, 

ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária de Atividades 

Complementares, podendo requerer à coordenação a equivalência 

da carga horária atribuída pela instituição de origem, observados os 

critérios de cômputo fixados na tabela em anexo. 

Art. 5º. O discente somente colará grau de Bacharel em Ciências Contábeis 

após matrícula na Unidade Curricular Atividades Complementares onde 

deverá comprovar o cumprimento integral da carga horária 

estabelecida no artigo anterior.  

Art. 6º. As atividades desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico 

escolar, com atribuição da carga horária cumprida, sendo esta 

conferida e atestada pela Secretaria de Curso e docente responsável 

pela Unidade Curricular Atividade Complementar. 

Art. 7º As Atividades Complementares são de cumprimento obrigatório e sua 

finalidade é a de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 

fundamentada sua obrigatoriedade no Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da UNIFESP. 
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CAPÍTULO III 

DA ENTREGA 

Art. 8º O desenvolvimento das Atividades Complementares deve ser realizado 

no decorrer do curso, não sendo admitido o prejuízo da frequência e 

aproveitamento nas atividades do curso em razão do cumprimento da 

carga horária prevista. 

Parágrafo Único: o aluno matriculado na Unidade Curricular 

denominada Atividades Complementares deverá apresentar todo o 

portfólio e ter validada a carga horária mínima necessária para obter 

aprovação. 

Art. 9º. Para o cômputo das horas complementares, o discente deverá 

apresentar o original ou cópia autenticada (frente e verso) e entregar, 

mediante protocolo na Secretaria do Curso, uma cópia simples do 

documento que ateste a atividade realizada, com assinatura do 

responsável pela emissão do documento. 

§ 1º A atribuição de horas e aceitação dos documentos comprobatórios 

para cada atividade ficará a cargo do professor responsável pela 

Unidade Curricular Atividade Complementar, respeitada a tabela 

anexa. 

§ 2º. Não serão computadas/validadas as atividades realizadas no 

período em que o aluno estiver com sua matrícula trancada. 

Art. 10º O cumprimento da carga horária estabelecida é de total 

responsabilidade do aluno, sendo inadmissível a hipótese de 

representação.  
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CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 11º. São consideradas, para o cômputo das horas, as seguintes atividades 

complementares:  

I- atividades de ensino;  

II- atividades de pesquisa; e  

III- atividades de extensão.  

Art. 12º As atividades de ensino compreendem:  

I. Unidades Curriculares complementares, não previstas no 

currículo e cursadas em outra Instituição de Ensino Superior, 

ainda que cursadas anteriormente ao ingresso no curso, desde 

que não ultrapassado o período de 3 (três) anos da sua 

realização até a data do protocolo de entrega do documento 

comprobatório; 

II. Unidades Curriculares eletivas cursadas na UNIFESP além das 

480 (quatrocentas e oitenta) horas exigidas no Projeto 

Pedagógico do Curso; 

III. Cursos de língua estrangeira e/ou programas de intercâmbio, 

dentro ou fora da Instituição, realizados durante o período de 

conclusão do curso ou, se em período anterior, desde que não 

ultrapassado o período de 3 (três) anos da sua realização até a 

data do protocolo de entrega do documento comprobatório;  

IV. Cursos de língua estrangeira, direcionados especificamente ao 

Curso de Ciências Contábeis ou área correlata;  

V. Monitorias;  

VI. Estágios extracurriculares em órgãos públicos e empresas 

privadas, desde que comprovada a sua realização por meio de 

relatórios de atividades e com comprovação de contrato válido 

emitido por empresa ou órgão conveniado com a Instituição; 
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VII. Viagens orientadas de estudos, com respectivo certificado de 

participação, realizadas durante o curso ou, se anteriormente, 

desde que não ultrapassado o período de 3 (três) anos da sua 

realização até a data do protocolo de entrega do documento 

comprobatório; 

VIII. Visitas orientadas de estudos comprovadas por certificados de  

participação. 

Art. 13º As atividades de pesquisa compreendem:  

I.  Artigo científico publicado, desde que relacionado ao curso; 

II. Apresentação de trabalhos científicos em congressos, 

seminários, simpósios, etc; 

III.  Projeto de iniciação científica, elaborado sob orientação e 

aprovado pelo orientador. 

Parágrafo Único: Não será aceito para o cômputo das horas relativas 

às atividades complementares o Trabalho de Conclusão do Curso, 

por se tratar de atividade obrigatória do curso, já prevista na Grade 

Curricular.  

Art. 14º - As atividades de extensão compreendem:  

I. Organização de eventos, minicursos, oficinas e qualquer outro 

evento acadêmico, de interesse do curso; 

II.  Participação em ações sociais beneficentes (voluntariado, 

organização de ações sociais, doação de sangue, medula, etc.); 

III. Participação em seminários, palestras, simpósios, congressos, 

conferências, encontros nacionais ou regionais, cursos de 

extensão, atualização e similares, desde que a mencionada 

participação esteja expressamente reconhecida por atestado, 

certificado ou outro documento idôneo. 
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Art. 15º As Atividades Complementares receberão registro de carga horária de 

acordo com a Tabela inserida no Quadro em Anexo, observado o limite 

máximo por evento, nela fixado. 

Art. 16º Os documentos (certificados, relatórios e históricos) deverão ser 

entregues na Secretaria do Curso, onde os mesmos serão conferidos, 

lançados e arquivados. 

Art. 17º O certificado de comprovação de participação em eventos deverá ser 

expedido em papel timbrado da Instituição ou órgão promotor, com 

assinatura do responsável e respectiva carga horária do evento.  

Parágrafo Único: A ausência de um dos requisitos acima descritos 

implicará na não aceitação do documento para fins de cômputo das 

horas complementares. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.18º Casos omissos ou excepcionais serão deliberados pelo Coordenador e 

Comissão de Curso. 

Art. 19º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Contábeis 

se reunirá anualmente para analisar os documentos referentes às 

atividades complementares apresentadas pelos acadêmicos. 

Art. 20º Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação na 

Câmara de Graduação.  

 
 

Osasco, 13 de setembro de 2013. 
 

 

Edilene Santana Santos 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis 
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ANEXO A 

TABELA DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS PARA CÔMPUTO DAS HORAS 

OBTIDAS NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Atividades Carga Horária 
Máxima e % 

Procedimentos para Validação 

Unidades curriculares complementares, não 
previstas no currículo e cursadas em outra 
IES; 
Unidades curriculares eletivas cursadas além 
das previstas para integralizar o curso 

30 h Histórico Escolar 

Atividades de Monitoria 60 h Relatório final de monitoria assinado 
pelo professor responsável, aprovado 
pela Coordenação do Curso. 

Participação em Seminários, palestras, 
simpósios, congressos, conferências, 
encontros nacionais ou regionais, cursos de 
extensão, atualização e similares 

100% da carga 
horária obtida em 

cada curso ou 
atividade 

Certificados 

Curso de língua estrangeira, dentro ou fora 
da instituição realizados durante o curso, ou 
dentro do prazo desse regulamento; 
Cursos de língua estrangeira, direcionados 
especificamente ao curso; 
Cursos na área de informática 

30 h Certificados Emitidos pelas 
Instituições de Ensino 

Artigo científico publicado, desde que 
relacionado ao curso, como autor ou co-autor. 

60 h Cópia do Artigo e documentação de 
Aprovação pelo Conselho Editorial 

 Apresentação de Trabalho Científico em 
Congressos, Seminários, Simpósios e outros 
eventos Acadêmicos 

60 h Cópia do Resumo e documento de 
aprovação pelo Comitê de Avaliadores 

Projeto de Iniciação Científica elaborado sob 
orientação e aprovado pelo orientador 

60 h Relatórios Periódicos de 
acompanhamento e certificado emitido 
pela diretoria responsável 

Participação como ouvinte em defesas de 
Monografias finais de Cursos de Graduação e 
Especialização, Dissertações ( Mestrado) ou 
Tese (Doutorado) em Ciências Contábeis ou 
áreas relacionadas 

10 h Declaração assinada pela 
coordenadora do curso ou pelo 
presidente da banca examinadora 

Participação em ações sociais beneficentes 
(voluntariado, movimentos sociais, doação de 
sangue etc.) 

30 h Declaração da entidade responsável 

Organização de eventos, mini-cursos, oficinas 
e qualquer outro de caráter acadêmico 

30 h Certificado emitido pelos 
organizadores 

Viagem orientada de estudos 60 h Certificado de participação emitido 
pela entidade organizadora 

Visitas orientadas de estudo 10 h Certificado de participação emitido 
pela entidade organizadora 

Estágios Extracurriculares 60 h Contrato de Estágio, relatório de 
atividades e declaração da empresa 
contratante 
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Apresentação 

Este documento apresenta um conjunto geral de normas e orientações sobre a realização do 

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Bacharelado em Ciências Contábeis da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – Campus Osasco, em consonância com as 

diretrizes da própria Universidade (Resolução do Conselho de Graduação – UNIFESP- no 1, de 

2007, a qual regulamenta os critérios de promoção para os Campi da UNIFESP) e normativas 

legais. Este documento tem por finalidade orientar os alunos e as equipes de apoio para o 

desenvolvimento e acompanhamento de tais atividades, de acordo com o estabelecido no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

TÍTULO I - DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I- DA NATUREZA 

Art. 1º. A presente norma trata da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no 

que se refere à formação de Bacharéis do Curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 

CAPÍTULO II- DA OBRIGATORIEDADE 

Art. 2º. Conforme previsto no projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Ciências 

Contábeis da UNIFESP, o TCC é considerado um instrumento de aprendizagem, de 

exercício da interdisciplinaridade e de avaliação do desempenho dos discentes e do 

curso. 

Art. 3º. O TCC é atividade obrigatória do curso de Ciências Contábeis, sendo realizada sob 

orientação docente, e com carga horária total de 120 horas, divididas em duas Unidades 

Curriculares (UCs), TCC I, de 60 horas, e TCC II de 30 horas, as quais ocorrem, 

respectivamente, no penúltimo e no último semestre (termo) do curso. 

 

CAPÍTULO III- DA DEFINIÇÃO 

Art. 4º. Durante o TCC I, será elaborado o projeto de pesquisa individual pelos discentes, 

prevendo a definição do problema de pesquisa e a estruturação do arcabouço conceitual 

e metodológico, bem como as pesquisas preliminares para a construção do referencial 

teórico e cronograma. No TCC II o projeto de pesquisa será executado conforme a 

proposta elaborada no TCC I, cujo produto final para avaliação do discente será a versão 

escrita do TCC ou outro formato de trabalho por ele realizado. 
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§ 1º. A publicação de artigo em congresso ou periódico avaliado com conceitos “A” ou 

“B” na base de dados qualis, sobre contabilidade e finanças, ou premiado em 

evento de destaque nessa área, com a participação de pelo menos um professor do 

departamento de ciências contábeis, poderá substituir a monografia objeto desta 

resolução. 

§ 2º. A publicação de artigo em congresso ou periódico avaliado com conceitos “A” ou 

“B” na base de dados qualis, utilizado como atividade complementar, não poderá 

substituir a monografia. 

Art. 5º. O tema do TCC deverá ser desenvolvido, obrigatoriamente, no âmbito das Ciências 

Contábeis, guardando relação com o elenco de unidades curriculares obrigatórias e/ou 

eletivas, com aprovação condicionada, oferecidas aos alunos de acordo com as áreas e 

subáreas descritas no ANEXO A.  

§ 1º. A monografia consiste de um trabalho individual, desenvolvido na área de 

Ciências Contábeis e Finanças de escolha do aluno, com aval do orientador.  

§ 2º. Cabe aos discentes, podendo ser auxiliados pelos docentes, definir o tema e o 

objeto do trabalho, considerando sua viabilidade na situação real da instituição ou 

em parcerias com outras entidades. 

 

CAPÍTULO IV- DA COMISSÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (CTCC) 

Art. 6º. A Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso será constituída por 3 (três) 

professores, nomeados pelo(a) Coordenador(a) do Curso de Ciências Contábeis, com 

total autonomia sobre a matéria, sendo assim composta: 

a) 01 (um) coordenador; 

b) 01 (um) vice-coordenador; 

c) 01 (um) membro adjunto. 

Parágrafo Único: os membros da CTCC terão mandato de 2 anos, podendo ter até 2 

reconduções sucessivas. 

 

Art. 7º. Compete à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ciências 

Contábeis da UNIFESP: 

I. Estabelecer e divulgar as normas e procedimentos do TCC, bem como os critérios 

de avaliação dos trabalhos; 
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II. Elaborar e divulgar o Cronograma de Atividades de TCC para docentes e 

discentes; 

III. Administrar, quando for o caso, o processo de substituição do professor 

orientador; 

IV. Avaliar e aprovar a lista de nomes sugeridos para composição das bancas 

examinadoras de TCC 

V. Alterar a composição das bancas examinadoras, caso fique evidente conflito de 

interesses; 

VI. Assinar os documentos relativos ao TCC, de acordo com as normas vigentes na 

UNIFESP; 

VII. Deliberar e decidir sobre a equivalência de outras formas de trabalho ao TCC de 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis; 

VIII. Emitir por período letivo, ao final do trabalho, um relatório com as atividades 

desenvolvidas pela Comissão, contendo informações relevantes e úteis para 

apreciação do Núcleo Docente estruturante (NDE) do Curso de Ciências 

Contábeis; 

IX. Deliberar e decidir sobre os casos omissos relacionados aos TCC; 

X. Tomar medidas necessárias para o cumprimento do presente regulamento. 

Parágrafo Único: o professor orientador do TCC deve manter a CTCC informada 

quanto ao cumprimento, por parte do discente, das atividades por ele elencadas, bem 

como as dificuldades enfrentadas no processo de orientação. 

 

TÍTULO II – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

CAPÍTULO I – DA ORIENTAÇÃO DO TCC 

Art. 8º. O orientador de TCC deverá ser obrigatoriamente docente da UNIFESP, com titulação 

mínima de Mestre. 

§ 1º. Cabe ao discente a escolha do orientador do TCC que deverá manifestar sua 

anuência conforme o documento descrito no ANEXO B.  

§ 2º. A escolha do orientador não impedirá, por parte do discente, a busca de 

orientações complementares formais junto a outros docentes da UNIFESP ou de 
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outras instituições, conforme a temática escolhida pelo discente e sua 

interdisciplinaridade. 

Art. 9º. A participação do docente orientador de TCC dependerá de sua anuência formal por 

escrito, conforme modelo disponível no ANEXO B, e anuência da CTCC.  

Parágrafo Único – A quantidade definitiva de orientações por professor será definida 

pela CTCC. 

Art. 10º. São atribuições do orientador de TCC:  

I. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do TCC em todas as suas 

fases;  

II. Organizar o cronograma das atividades a serem desenvolvidas pelo discente;  

III. Respeitar o Cronograma de Atividades e os prazos estabelecidos pela CTCC;  

IV. Garantir que o desenvolvimento de TCC esteja relacionado às Ciências Contábeis 

ou Finanças;  

V. Comunicar à CTCC a ocorrência de problemas ou dificuldades relativas ao 

processo de orientação;  

VI. Sugerir os nomes de membros para compor a(s) banca(s) examinadora(s) sob sua 

responsabilidade por ocasião da solicitação de defesa, dentro dos prazos 

estabelecidos pela referida Comissão;  

VII. Após aprovação dos nomes pela CTCC, compor e convocar a banca 

examinadora;  

VIII. Presidir a(s) banca(s) examinadora(s) dos trabalhos sob sua orientação, 

responsabilizando-se pela ata final e encaminhamento imediato do(s) resultado(s) 

à CTCC;  

IX. Orientar o(s) discente(s) nas correções e adequações sugeridas pela banca 

examinadora.  

Art. 11º. Será permitida a troca de docente orientador somente após solicitação formal e 

anuência da CTCC.  

§ 1º. O prazo limite para a solicitação de troca de docente orientador é de, no 

máximo, dois (2) meses após o início da disciplina de TCC I no termo vigente, 

sendo permitida apensa uma alteração. Trocas de orientador por motivos de força 

maior serão deliberadas pela CTCC. 
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§ 2º. Para esta solicitação devem ser encaminhados à CTCC os seguintes 

documentos disponibilizados na Secretaria Acadêmica do Curso: 

I. Solicitação de alteração de orientação, com a devida justificativa;  

II. Anuência do novo orientador, expressando seu consentimento para a orientação.  

 

CAPÍTULO II – DO DISCENTE ORIENTADO 

Art. 12º. São atribuições do discente orientado de TCC:  

I. Escolher o docente orientador com atuação em pesquisa ou ensino compatível 

com o tema proposto para o trabalho;  

II. Propor o tema do TCC em conformidade com as diretrizes estabelecidas neste 

documento e em comum acordo com o docente orientador;  

III. Cumprir o cronograma proposto pelo docente orientador;  

IV. Redigir o TCC dentro das normas estipuladas no presente instrumento, bem como 

aos princípios éticos e morais de pesquisa;  

V. Comparecer às reuniões de orientação conforme data e hora estipuladas de 

comum acordo com o docente orientador;  

VI. Agendar a apresentação e defesa do TCC, mediante solicitação por escrito com 

assinatura do orientador à CTCC;  

VII. Entregar três (3) cópias do TCC impresso e encadernado na Secretaria 

Acadêmica; 

VIII. Providenciar as correções e adequações sugeridas pela banca examinadora do 

TCC em caso de aprovação condicionada a reformulação, e entregar a versão 

final digitalizada do TCC reformulado na Secretaria Acadêmica no prazo máximo 

de sete (7) dias após a defesa; 

IX. Comunicar ao docente orientador e à CTCC quaisquer alterações das atividades 

previstas no cronograma aprovado;  

X. Respeitar os prazos e normas estabelecidos pelo Cronograma de Atividades do 

ano vigente.  

Parágrafo Único- Fica expresso que copiar trabalhos já publicados, parcial ou 

integralmente, é plágio em conformidade com a Lei nº 9610 de 19 de fevereiro de 

1998 e implicará na reprovação imediata do discente, cabendo ao mesmo 

apresentar outro tema, com a próxima turma de concluintes do curso sob pena da 

não integralização do curso. 
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CAPÍTULO III- DO DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO TCC 

Art. 13º. De maneira geral, o projeto de pesquisa a ser elaborado durante o TCC conterá os 

itens descritos no ANEXO A. 

Art. 14º. A apresentação do TCC I consistirá na entrega de um projeto de pesquisa escrito ao 

docente orientador, que será o responsável pela sua avaliação junto com o professor 

responsável pela disciplina, de acordo com os seguintes critérios: a) redação, 

capacidade de síntese, clareza, objetividade e linguagem (20% da nota, atribuída pelo 

professor do TCC I); b) adequação da linguagem científica no tratamento do tema 

(20% da nota, atribuída pelo professor do TCC I); c) Aspectos técnicos, relevância do 

tema, atualização da revisão bibliográfica e consecução dos objetivos (40% da nota, 

atribuída pelo professor orientador). 

Art. 15º. O produto final do TCC II será um texto consonante com o Manual de Elaboração de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, executado e elaborado conforme a proposta 

formulada no TCC I, a ser entregue na forma escrita, por meio de encaminhamento 

assinado pelo discente e pelo orientador, ou outro formato de trabalho por ele 

realizado, que deverá equivaler-se ao TCC em termos de exigência e complexidade. 

§ 1. Serão considerados como trabalhos equivalentes ao TCC: 

I. Artigo publicado em periódico científico arbitrado com classificação qualis CAPES; 

II. Autoria ou co-autoria em livro ou capítulo de livro; 

III. Premiações e menções de destaque em eventos da área contábil ou finanças; 

IV. Projetos temáticos criados e implementados pelo(s) discente(s) que abarquem 

amplo espectro de conteúdos aprendidos no curso de Ciências Contábeis; 

V. Planos, programas e projetos de políticas públicas em que o(s) discente(s) 

tenha(m) sido, comprovadamente, responsáveis pela sua criação, proposição e 

viabilização. 

VI. Relatório de Atividade de Consultoria a Empresas Públicas ou Privadas; 

VII. Outros formatos não previstos nestas normas serão propostos pelo(s) discente(s) 

e avaliados pela CTCC, após concordância do orientador. 

§ 2º. A Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso realizará a análise e deliberará 

sobre a solicitação, com base nos seguintes documentos a serem entregues pelo 

discente: 

I. Requerimento de equivalência do trabalho ao TCC, com justificativa e assinatura 

do discente e do orientador. 
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II. Declaração do orientador de que o trabalho é derivado de projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo discente, seja no âmbito de estágio curricular ou de iniciação 

científica, executado no período de vínculo do discente ao curso de Ciências 

Contábeis da UNIFESP. Relatórios científicos de iniciação científica ou de 

estágios curriculares não serão aceitos como equivalentes ao TCC. 

III. Três cópias do trabalho para o qual se pleiteia a equivalência. 

a) No caso de artigo, deverá ser apresentada a separata ou o manuscrito em 

versão final aceito para publicação, sendo esta última situação comprovada por 

comunicação por escrito do editor do periódico. 

b) No caso de livro, deverá ser apresentada cópia da capa, da ficha catalográfica, 

do sumário ou da declaração do editor sobre a publicação do material. 

c) No caso de capítulo de livro, deverá ser apresentada cópia da capa, da ficha 

catalográfica, do sumário, do capítulo de autoria ou co-autoria do aluno ou 

declaração do editor sobre a publicação do material. 

§ 3º. A Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso reunir-se-á para deliberar 

sobre a solicitação de equivalência e comunicará por escrito o deferimento ou 

indeferimento, apresentando sua justificativa. Caso julgue necessário, a comissão 

poderá solicitar ao(s) discente(s) documentos e/ou esclarecimentos adicionais. 

Art. 16º. O trabalho escrito deve ser entregue na Secretaria Acadêmica em três (3) cópias 

impressas e encadernadas e, após a defesa pública, deverá ser entregue versão final 

digitalizada (com correções e adequações, se necessário).  

Parágrafo Único - Os membros da comissão avaliadora deverão receber cópia da 

monografia no mínimo sete (7) dias antes do período reservado para a 

apresentação, de acordo com o planejamento da CTCC. 

Art. 17º. As três vias da versão definitiva do TCC impressas e a via digital entregues pelo 

discente não serão devolvidas, pois serão encaminhadas à Coordenação do Curso de 

Ciências Contábeis, Secretaria Acadêmica e Biblioteca, respectivamente. 

Art. 18º. A entrega de três vias da versão final impressa e da versão digital, assim como a 

concordância de que as versões impressas do TCC sejam encaminhadas à 

Secretaria Acadêmica e a versão digital à biblioteca são condições obrigatórias à 

obtenção do certificado de conclusão de curso. 

Art. 19º. Após a entrega do texto escrito, o TCC deve ser conduzido a uma apresentação 

pública, que se refere à exposição oral do trabalho por parte do discente, seguida de 
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defesa do trabalho perante banca examinadora constituída pelo docente orientador 

(presidente da banca) e um membro convidado (docente da UNIFESP ou externo), 

com experiência profissional ou estudos relacionados à temática proposta pelo aluno 

com critérios descritos no ANEXO C.  

Art. 20º. O agendamento da apresentação e defesa fica a cargo do discente, perante anuência 

de seu orientador, seguindo o cronograma de atividades da CTCC.  

Parágrafo Único – Os discentes poderão realizar defesa de TCC em horários 

diferentes do seu curso regular, desde que haja disponibilidade de horários no 

período desejado. A prioridade do agendamento será dada para os alunos regulares 

do período.  

Art. 21º. As apresentações públicas são obrigatórias e têm duração de aproximadamente meia 

hora, sendo quinze (15) minutos para a apresentação do discente e quinze (15) 

minutos para as arguições. A apresentação em banca constituirá uma apresentação 

sintética dos resultados do trabalho de conclusão de curso, enfatizando elementos 

que facilitem ou destaquem a compreensão do trabalho. 

Parágrafo único: As sessões de apresentação são públicas e orais e deverão 

ocorrer, no máximo, quinze (15) dias consecutivos antes do final do período letivo. 

Art. 22º. O resultado da avaliação pela Banca Examinadora será definido pela média das notas 

dos membros participantes de acordo com os critérios definidos no ANEXO C. 

 

CAPÍTULO IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 23º. Para a avaliação do TCC I e II, serão considerados os seguintes critérios 

(detalhamento apresentado no ANEXO C): 

I. Desempenho discente durante a elaboração do TCC I e TCC II: responsabilidade 

em relação às atividades de pesquisa a serem desenvolvidas, cumprimento de 

horário de reuniões de orientação, iniciativa no desenvolvimento da pesquisa, entre 

outros.  

II. Projeto (TCC I): sequência lógica e coerência das ideias, exequibilidade do projeto 

na instituição proposta para a execução, redação e consonância dos métodos 

apresentados com os objetivos propostos. 

III. Monografia (TCC II): sequência lógica e coerência da exposição das ideias, redação 

e consonância das análises e dos resultados e conclusões de acordo com os 

objetivos e os métodos propostos, cumprimento das normas estabelecidas nos Arts. 
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14 a 21 supracitados neste documento, consistindo em setenta por cento (70%) da 

nota;  

IV. Apresentação oral e arguição (TCC II): clareza e sequência lógica da apresentação, 

linguagem utilizada, postura e didática, domínio do conteúdo e o aproveitamento do 

tempo disponível correspondendo a trinta por cento (30%) da nota. 

Art. 24º. Segundo o desempenho do candidato, a banca examinadora poderá emitir parecer de 

aprovação, aprovação mediante reformulações ou reprovação. 

§ 1º. O parecer circunstanciado de defesa do TCC será emitido pela banca 

examinadora e assinado por todos seus membros. 

§ 2º. O resultado da defesa será comunicado ao discente em sessão pública, logo 

após deliberação privativa da banca, a ser realizada em sequência à defesa.  

§ 3º. O registro do parecer final no histórico do aluno será realizado pela Secretaria 

Acadêmica e consistirá dos resultados: Aprovado ou Reprovado.  

§ 4º. Caso sejam feitas sugestões de alteração no documento apresentado pelo 

discente, a aprovação do TCC ficará condicionada à apresentação à Secretaria 

Acadêmica de uma versão reformulada com base nas observações da banca, no 

prazo de 30 (trinta) dias após a defesa.  

§ 5º. O registro do parecer final no histórico escolar do discente somente será 

realizado após avaliação pelo orientador da versão corrigida, com ciência da CTCC. 

Art. 25º. Será considerado Reprovado o discente que:  

I. Não entregar o TCC, ou não se apresentar para a sua defesa oral, sem motivo 

justificado e aceito pela CTCC;  

II. Não respeitar os prazos vigentes;  

III. Não cumprir as atribuições do discente orientado (Capítulo II).  

IV. Não atender suficientemente os critérios de avaliação explicitados no Art. 23º. 

Art. 26º. Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo tema da 

monografia e com o mesmo orientador. 

Parágrafo único - O aluno deve reiniciar todo processo para elaboração da 

Monografia, matriculando-se novamente na Unidade Curricular TCC II. 
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CAPÍTULO V – DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Art. 27º. Os TCC que envolverem pesquisas com questionários ou entrevistas deverão ser 

submetidos à análise e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

(CEP), em cumprimento ao que dispõe este comitê.  

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28º. O presente documento só pode ser alterado pela maioria absoluta dos Membros da 

Comissão de Curso, competindo a esta dirimir as dúvidas referentes à interpretação 

deste regulamento, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos 

complementares que se fizerem necessários. 

Art. 29º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Curso do Bacharelado em 

Ciências Contábeis da UNIFESP, tendo-se ouvido a CTCC e respeitando-se a 

legislação vigente. 

Art. 30º. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação na Comissão de 

Curso de Ciências Contábeis.  

 

Osasco, 13 de dezembro de 2013. 

 

 

 

Edilene Santana Santos 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis   
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ANEXO A 

ÁREAS TEMÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

Bacharelado em Ciências Contábeis 

 

 

1. CONTABILIDADE FINANCEIRA E CONTROLE DAS ENTIDADES 

 

2. CONTROLADORIA E TOMADA DE DECISÃO 

 

3. MERCADO DE CAPITAIS E PREVIDÊNCIA 
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ANEXO B 

ESTRUTURA DO PROJETO DE MONOGRAFIA 

O Projeto deverá ser entregue em duas vias, sendo uma para o Professor 

Orientador e outra para a Comissão de TCC junto à secretaria de curso. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1 - ALUNO 

1.1 - Nome completo:___________________________________________________ 

1.2 - Matrícula:_________________________________________________________ 

1.3 - Endereço:________________________________________________________ 

1.4 - Contatos: 

 Telefone Fixo (residencial):__________________________________________ 

 Telefone Fixo (trabalho):____________________________________________ 

 Telefone Celular:__________________________________________________ 

1.5 - Email:____________________________________________________________ 

2 - TEMA DA MONOGRAFIA: ____________________________________________ 

3 - PROFESSOR ORIENTADOR  

3.1 - Nome completo:___________________________________________________ 

3.2 - Email:____________________________________________________________ 

4 - JUSTIFICATIVA DO TEMA ESCOLHIDO (objetivos, problema e referencial teórico 

metodologia, plano de trabalho) 

5 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

6 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

7 - HORÁRIO DE ORIENTAÇÃO DA MONOGRAFIA 

8 - REFERÊNCIAS CONSULTADAS  

9 - ASSINATURAS: 

9.1 - DO ALUNO: _______________________________________________________ 

9.2 - DO PROFESSOR ORIENTADOR:_____________________________________ 

9.3 - DO COORDENADOR DE CURSO:_____________________________________ 

9.4 - DATA DO ACEITE:_________________________________________________ 
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ANEXO C 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MONOGRAFIA 

 

Aluno (a):_____________________________________________________________ 

Titulo da Monografia:____________________________________________________ 

 

Atribuir 1,0 (um) como valor máximo em cada item avaliado 

1 - TRABALHO ESCRITO (70% da nota) 

1.1 - Clareza e objetividade das ideias (argumentação / teoria-prática):_____________ 

1.2 - Fundamentação teórica pertinente ao texto: ______________________________ 

1.3 - Estruturação textual (coesão e coerência, ortografia): ______________________ 

1.4 - Estruturação lógica (introdução/ desenvolvimento e conclusão):______________ 

1.5 - Cumprimento das normas da ABNT:____________________________________ 

1.6 – Relevância do Tema:________________________________________________ 

1.7. - Contribuição da Pesquisa:___________________________________________ 

Total Atribuído:_____________ 

  

2 - APRESENTAÇÃO ORAL (30% da nota) 

2.1 - Domínio do conteúdo e articulação teórica:_______________________________ 

2.2 - Apresentação oral pública – desempenho:_______________________________ 

2.3 - Técnicas audiovisuais:_______________________________________________ 

Total Atribuído:_____________ 

 

Osasco, ___ de _______ de _______. 

 

Orientador (a): _________________________________________________________ 

 

Examinador 1: _________________________________________________________ 
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Apresentação 

O presente instrumento regulamenta o exercício e a validação dos Estágios 

Supervisionados Curriculares e não Curriculares do Curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal de São Paulo, Campus Osasco. 

 

CONSIDERANDO,  

• Lei 9.394 de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  

• Lei 11.788 de 2008 – Lei de Estágios, 

• Parecer CNE/CES nº 583 de 2001, o qual dá orientação para as Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação, 

• Resolução CNE/CES nº 10 de 2004, o qual institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis, e 

• Resolução do Conselho de Graduação (UNIFESP) nº 01 de 2007, o qual 

regulamenta os critérios de promoção para os Campi da UNIFESP. 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. A Comissão de Estágios está subordinada à Comissão do Curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal de São Paulo, Campus Osasco, e será 

constituída por três membros docentes. 

§ 1º. Os membros docentes, dois titulares e um suplente, deverão ser 

eleitos/indicados pelos seus pares e homologados pela Comissão do Curso e 

terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução por mais um 

mandato consecutivo.  
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§ 2º. Os nomes de todos os membros eleitos por seus pares deverão ser 

homologados pela Comissão do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP, 

Campus Osasco. 

Art. 2º. A Comissão de Estágios do Curso de Ciências Contábeis elegerá um 

Coordenador de Estágio Curricular e um Coordenador de Estágio não Curricular 

entre seus membros, em eleição direta e com voto igualitário. 

Art. 3º. Em caso de vacância de membro titular da Comissão de Estágios, o seu 

respectivo suplente assumirá o seu lugar e as suas atividades. Em caso de 

vacância do suplente, novo suplente deverá ser indicado pela Comissão do Curso 

de Ciências Contábeis, para término de mandato.  

Art. 4º. A Comissão de Estágios do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP reunir-

se-á por convocação a qualquer momento de quaisquer de seus membros e 

deliberará sobre os assuntos pertinentes aos estágios curriculares ou não 

curriculares. É responsável também por promover a aproximação entre 

empresas e alunos interessados em estágio, organizando e participando de 

eventos pertinentes. 

Art. 5º. Os estágios do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP deverão propiciar a 

complementação do ensino e da aprendizagem dos conteúdos relacionados ao 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis, a fim de se constituírem em 

instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, 

devendo ser planejados, realizados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos, programas e calendários acadêmicos. 

Parágrafo Único. Os estágios do Curso de Ciências Contábeis da 

UNIFESP podem ser classificados como curricular e não curricular. 

Art. 6º. Os Estágios Supervisionados enquadram-se nas exigências do currículo do 

Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP, sendo condição básica para a 

conclusão do curso. Para a sua realização, o aluno deverá estar regularmente 

matriculado. 
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ESTÁGIO 

Art. 7º. O estágio poderá ser realizado em entidades de direito público ou privado, que 

exerçam atividades econômicas com finalidade lucrativa ou filantrópica, que 

disponham de profissional da área contábil para proporcionar ao estagiário, 

experiência e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento 

humano, de acordo com disposições preliminares do Capítulo I. 

Art. 8º. O aluno do Curso de Ciências Contábeis poderá realizar atividades de Estágio 

Supervisionado – curricular e não curricular, desde que no âmbito de 

atuação do contador, condicionado à existência de convênio firmado com a 

UNIFESP. 

Parágrafo Único. Não será considerada a carga horária dos estágios 

realizados em locais não credenciados pela UNIFESP. 

Art. 9º. A solicitação de estágio, acompanhada do Termo de Compromisso e do 

Plano Individual de Estágio, deverá ser apresentada na Secretaria Acadêmica 

do Campus Osasco, a qual a encaminhará ao Coordenador de Estágios para 

avaliação e deferimento, segundo calendário anual estabelecido por esta 

Comissão. 

Parágrafo Único. Somente após aprovação da documentação pelo 

Coordenador de Estágios é que o aluno deverá iniciar suas atividades de 

estágio. 

Art. 10º. Após o término das atividades de estágio, o aluno deverá apresentar, em 

até 30 dias, declaração de conclusão de estágio e relatório de suas atividades, 

de acordo com normas estabelecidas pela Comissão de Estágios e 

apresentadas no manual do estagiário, junto a Secretária Acadêmica do 

Campus, a qual encaminhará todos os documentos ao Coordenador de 

Estágios para avaliação e aprovação. 
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§ 1º. O Coordenador de Estágios poderá solicitar ao aluno a reformulação do 

relatório de atividades, se este não atender satisfatoriamente às normas de 

elaboração do relatório de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 

disponíveis no Manual do estagiário. 

§ 2º. O estágio será considerado concluído somente após aprovação do 

relatório de atividades pelo Coordenador de Estágios, quando as horas de 

estágio realizadas pelo aluno poderão ser registradas em seu histórico 

escolar. 

 

CAPÍTULO III 

DO ESTÁGIO CURRICULAR 

Art. 11º. O estágio curricular é destinado à obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Contábeis pelo Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP e deverá ter carga 

horária mínima segundo disposições gerais do Projeto Pedagógico e da Matriz 

Curricular do Curso em atendimento às Diretrizes Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Ciências Contábeis, as quais fixam a carga horária de estágio 

em 300 horas. 

Parágrafo Único. Os estudantes deverão efetuar sua matrícula na Unidade 

Curricular denominada Estágio Supervisionado (30h), nos últimos termos do 

curso para receberem orientações para operacionalização dessa atividade. 

Art. 12º. O Estágio Curricular do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP, Campus 

Osasco tem como objetivos gerais: 

I. Criar oportunidade de contato com a realidade profissional, através da 

observação e desenvolvimento de atividades em grau crescente de 

complexidade, desafiando o aluno a compreender a prática profissional e 

lidar com suas múltiplas dimensões; 

II. Integrar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência da 

prática profissional, adquirir uma visão sólida da profissão, contemplando as 
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habilidades e competências elencadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Ciências Contábeis. 

III. Viabilizar ao aluno experiências de planejamento e gestão nas diferentes 

áreas da profissão. 

Art. 13º. À empresa/instituição concedente do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório caberá a indicação, para o estagiário, de um supervisor in loco, 

integrante do seu quadro de funcionários. 

Parágrafo Único. Cada aluno estagiário reportará ao professor coordenador de 

estágio da UNIFESP, o qual será um docente membro da Comissão de 

Estágio. 

Art. 14º. A carga horária total do Estágio Curricular deverá ser realizada no âmbito de 

atuação profissional na área contábil. 

Art. 15º. A atividade exercida em Estágios não Curriculares, nas áreas de atuação do 

Contador, poderá ser considerada equivalente ao Estágio Curricular. 

§ 1º. A solicitação de equivalência do Estágio Curricular deverá ser realizada 

na Secretaria Acadêmica do Campus Osasco, em formulários específicos 

fornecidos pela Comissão de Estágios, acompanhada de: 

I Fotocópia da carteira de trabalho, ou documento equivalente, comprovando o 

vínculo trabalhista referente à época do referido estágio. 

II Relatório das atividades desenvolvidas pelo funcionário, de acordo com as 

disposições gerais constantes nas normas para elaboração dos relatórios de 

Estágio Curricular (contidas no manual do estagiário). 

III Outros documentos a serem exigidos pela Comissão de Estágios em casos 

específicos. 

§ 2º. A avaliação da equivalência de Estágio Curricular do curso de Ciências 

Contábeis será efetuada pela Comissão de Estágios, que poderá realizar 

visitas técnicas in loco, quando for o caso. 
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§ 3º. Após aprovação do relatório e da documentação apresentada a Comissão 

de Estágios do Curso de Ciências Contábeis emitirá um Termo de 

Equivalência de Estágio. 

§ 4º. Somente após assinatura do Termo de Equivalência de Estágio pela 

Comissão de Estágio é que o processo será considerado concluído, e será 

realizado o registro acadêmico no histórico escolar do aluno. 

Art. 16º. Toda documentação referente ao Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório deverá ser entregue e protocolada na Secretaria Acadêmica do 

Campus Osasco em formulários específicos, segundo calendário anual 

estabelecido pela Comissão de Estágios. 

Parágrafo Único. Quando o aluno obtiver a confirmação de estágio este deverá 

encaminhar à Secretaria Acadêmica do Campus Osasco, a seguinte 

documentação: 

I. Termo de Compromisso contendo local, carga horária diária e semanal 

pretendida, período do estágio e supervisor in loco do estágio. 

II. Plano de estágio elaborado pelo supervisor in loco. 

III. Cronograma das atividades a serem desenvolvidas. 

IV. Seguro contra acidentes pessoais (para estágios remunerados). 

V. Outros documentos a serem exigidos pela Comissão de Estágios em casos 

específicos. 

Art. 17º. A atividade exercida com vínculo empregatício, nas áreas de atuação do 

Contador, poderá ser considerada equivalente ao Estágio Curricular. 

§ 1º. A solicitação de equivalência do Estágio Curricular deverá ser realizada 

na Secretaria Acadêmica do Campus Osasco, em formulários específicos 

fornecidos pela Comissão de Estágios acompanhada de: 

I  Fotocópia da carteira de trabalho, ou documento equivalente, comprovando o 

vínculo trabalhista há pelo menos 3 (três) meses da época da solicitação. 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 

 

 
Rua Angélica, 100 – Osasco – SP – CEP 06.110-295 

Tel.: (11) 3654-0768 – email: estagio.osasco@unifesp.br 
  

8 

 

II  Relatório das atividades desenvolvidas pelo funcionário, de acordo com as 

disposições gerais constantes nas normas para elaboração dos relatórios de 

Estágio Curricular (contidas no manual do estagiário). 

III Outros documentos a serem exigidos pela Comissão de Estágios em casos 

específicos. 

§ 2º. A avaliação da equivalência de Estágio Curricular do curso de Ciências 

Contábeis será efetuada pela Comissão de Estágios, que poderá realizar 

visitas técnicas in loco, quando for o caso. 

§ 3º. Após aprovação do relatório e da documentação apresentada a Comissão 

de Estágios do Curso de Ciências Contábeis emitirá um Termo de 

Equivalência de Estágio. 

§ 4º. Somente após assinatura do Termo de Equivalência de Estágio pela 

Comissão de Estágio é que o processo será considerado concluído, e será 

realizado o registro acadêmico no histórico escolar do aluno. 

Art.18º. Os critérios para aprovação no Estágio Curricular seguem os estabelecidos 

pelo Conselho de Graduação da UNIFESP, segundo Resolução nº 01 de 22 de 

fevereiro de 2007. 

§ 1º. O aluno deverá encaminhar à Comissão de Estágios um relatório parcial 

das atividades de estágio, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º. Periodicamente a Comissão de Estágios poderá convocar os 

alunos/estagiários para uma reunião de acompanhamento e avaliação das 

atividades do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, sendo obrigatória 

a sua participação ou apresentação de justificativa de ausência. 

§ 3º. Em caso de reprovação do estágio, o aluno será considerado reprovado, 

tornando-se necessária a realização de novo estágio. 

 

CAPÍTULO IV 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Curso de Ciências 

Contábeis da UNIFESP, ouvida a Comissão de Estágios e respeitando a 

legislação vigente. 

Art. 20º. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela 

Comissão do Curso de Ciências Contábeis da UNIFESP. 

 

Osasco, 4 de dezembro de 2013 

 

 

 

Edilene Santana Santos 
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis 



CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 (*) (**)

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Graduação em Ciências Contábeis,  bacharelado, e dá
outras providências.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no
uso de suas atribuições,  conferidas pelo  art.  9º,  §  2º,  alínea “c”,  da Lei 4.024,  de 20 de
dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e tendo
em vista as  diretrizes e  os  princípios  fixados  pelos  Pareceres CNE/CES 776, de 3/12/97,
CNE/CES 583, de 4/4/2001, CNE/CES 67, de 11/3/2003, bem como o Parecer CNE/CES 289,
de 6/11/2003, alterado pelo Parecer CNE/CES 269, de 16/09/2004, todos homologados pelo
Ministro da Educação, resolve: 

Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Ciências  Contábeis,  bacharelado,  a  serem observadas  pelas  Instituições  de
Educação Superior. 

Art.  2º  As  Instituições  de  Educação  Superior  deverão  estabelecer  a  organização
curricular para cursos de Ciências Contábeis por meio de Projeto Pedagógico, com descrição
dos seguintes aspectos:

I  -  perfil  profissional  esperado  para  o  formando,  em  termos  de  competências  e
habilidades;

II – componentes curriculares integrantes; 
III - sistemas de avaliação do estudante e do curso;
IV - estágio curricular supervisionado;
V - atividades complementares;
VI  –  monografia,  projeto  de  iniciação  científica  ou  projeto  de  atividade  –  como

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – como componente opcional da instituição;
VII - regime acadêmico de oferta;
VIII - outros aspectos que tornem consistente o referido Projeto. 

§  1º  O  Projeto  Pedagógico,  além  da  clara  concepção  do  curso  de  graduação em
Ciências  Contábeis,  com  suas  peculiaridades,  seu  currículo  pleno  e  operacionalização,
abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:

I  -  objetivos  gerais,  contextualizados  em  relação  às  suas  inserções  institucional,
política, geográfica e social;

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - cargas horárias das atividades didáticas e para integralização do curso;
IV - formas de realização da interdisciplinaridade;

(*) Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de dezembro de 2004, Seção 1, p. 15
(**) RETIFICAÇÃO Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, de 11 de março de 2005,
Seção 1, p. 9: Na RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, publicada no Diário Oficial
da União de 28/12/2004, Seção 1, página 15, “onde se lê: “Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis
deve ensejar condições para que o futuro CONTABILISTA”, leia-se: “Art. 3º O curso de graduação em Ciências
Contábeis deve ensejar condições para que o futuro CONTADOR”.



V - modos de integração entre teoria e prática;
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e

como instrumento para a iniciação científica;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento;
X - concepção e composição das atividades complementares;
XI - inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso (TCC). 

§ 2º Projetos Pedagógicos para cursos de graduação em Ciências Contábeis poderão
admitir  Linhas de Formação Específicas  nas diversas áreas da Contabilidade,  para melhor
atender às demandas institucionais e sociais. 

§ 3º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto
Pedagógico do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas Linhas
de  Formação  e  modalidades,  de  acordo  com  as  efetivas  demandas  do  desempenho
profissional.

Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições para que o
futuro contabilista seja capacitado a:

I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em
âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização;

II - apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações,
auditorias,  perícias,  arbitragens,  noções  de  atividades  atuariais  e  de  quantificações  de
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações
tecnológicas;

III  -  revelar  capacidade  crítico-analítica  de  avaliação,  quanto  às  implicações
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

Art.  4º  O  curso  de  graduação  em  Ciências  Contábeis  deve  possibilitar  formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

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

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 
III - elaborar pareceres e  relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre

equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; 

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



VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle
gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais
com a tecnologia da informação; 

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

Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, deverão contemplar,
em  seus  projetos  pedagógicos  e  em  sua  organização  curricular,  conteúdos  que  revelem
conhecimento  do  cenário  econômico  e  financeiro,  nacional  e  internacional,  de  forma  a
proporcionar  a  harmonização  das  normas  e  padrões  internacionais  de  contabilidade,  em
conformidade  com  a  formação  exigida  pela  Organização  Mundial  do  Comércio  e  pelas
peculiaridades das organizações governamentais, observado o perfil definido para o formando e
que atendam aos seguintes campos interligados de formação: 

I  -  conteúdos  de  Formação  Básica:  estudos  relacionados  com  outras  áreas  do
conhecimento,  sobretudo  Administração,  Economia,  Direito,  Métodos  Quantitativos,
Matemática e Estatística;

II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da
Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações de informações
financeiras,  patrimoniais,  governamentais  e  não-governamentais,  de  auditorias,  perícias,
arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público e privado; 

III -  conteúdos  de  Formação  Teórico-Prática:  Estágio  Curricular  Supervisionado,
Atividades  Complementares,  Estudos  Independentes,  Conteúdos  Optativos,  Prática  em
Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 

Art.  6º  A  organização  curricular  do  curso  de  graduação  em  Ciências  Contábeis
estabelecerá,  expressamente,  as  condições  para  a  sua  efetiva  conclusão  e  integralização
curricular,  de acordo com os seguintes regimes acadêmicos  que as Instituições de Ensino
Superior adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de créditos com
matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido
o disposto nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado
para  a  consolidação  dos  desempenhos  profissionais  desejados,  inerentes  ao  perfil  do
formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o
correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º  O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de
ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos
diferentes  pensamentos  das  Ciências  Contábeis  e  desde  que  sejam  estruturados  e
operacionalizados  de  acordo com regulamentação  própria,  aprovada  pelo conselho  superior
acadêmico competente, na instituição. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com
os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo
estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade,
os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do curso de graduação em Ciências
Contábeis o Estágio Supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir regulamentação
própria,  aprovada  pelo  seu  Conselho  Superior  Acadêmico,  contendo,  obrigatoriamente,



critérios,  procedimentos  e  mecanismos  de  avaliação,  observado  o  disposto  no  parágrafo
precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam
o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,  conhecimentos e competências do aluno,
inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades
independentes,  transversais,  opcionais,  de interdisciplinaridade,  especialmente nas  relações
com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares devem constituir-se de componentes
curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se
confundam com estágio curricular supervisionado. 

Art.  9º  O  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  é  um  componente  curricular
opcional  da  instituição  que,  se  o  adotar,  poderá  ser  desenvolvido  nas  modalidades  de
monografia,  projeto  de  iniciação  científica  ou  projetos  de  atividades  centrados  em áreas
teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir Trabalho de Conclusão de Curso -
TCC, nas modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria,
aprovada  pelo  seu  Conselho  Superior  Acadêmico,  contendo,  obrigatoriamente,  critérios,
procedimentos e mecanismos de avaliação,  além das diretrizes técnicas relacionadas à sua
elaboração. 

Art.10.  A duração e  a carga horária dos  cursos  de  graduação, bacharelados, serão
estabelecidas em Resolução da Câmara de Educação Superior.

Art.11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas
pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos
alunos ingressantes, a partir da publicação desta.

Parágrafo único.  As  IES poderão  optar  pela  aplicação  das  Diretrizes  Curriculares
Nacionais aos demais alunos do período ou ano subseqüente à publicação desta.

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Resolução CNE/CES nº 6, de 10 de março de 2004, e demais disposições em contrário.

Edson de Oliveira Nunes
Presidente da Câmara de Educação Superior

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CAMARA DE EDUCAÇÃO SUPEIOR

RETIFICAÇÃO(**)

Na RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, publicada no Diário
Oficial  da  União  de  28/12/2004,  Seção  1,  página  15,  “onde  se  lê:  “Art.  3º  O  curso  de
graduação  em  Ciências  Contábeis  deve  ensejar  condições  para  que  o  futuro
CONTABILISTA”, leia-se: “Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar
condições para que o futuro CONTADOR”.


