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1 APRESENTAÇÃO 

 

Desde sua criação em 2000, a Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires 

(FACESA), adotou diferentes políticas e práticas gerenciais no intuito de se adaptar 

aos momentos e conjunturas de cada época, e assim, melhorar se adequando e 

contribuindo com o desenvolvimento da sociedade Valparaisense, da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE) e brasileira. Neste contexto, a 

Faculdade buscou em sua trajetória modelos acadêmicos administrativos inovadores 

que se acumularam em experiências que permitem, no momento, propor um 

planejamento acadêmico aderente às necessidades locais e de formação, 

objetivando o desenvolvimento do ensino, iniciação científica e extensão de forma 

mais crítica e comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e inclusiva. 

A FACESA compromete-se a partir de sua missão institucional com a vida da 

sociedade, articulando-se a poderes direitos democráticos, com a clareza de que, 

mediante suas ações, pode e deve contribuir para a construção de um mundo 

melhor, respondendo às transformações sociais por meio de uma formação cidadã. 

Nesse sentido todas as políticas institucionais vigentes propiciam a preparação de 

um profissional capaz de decidir, criar, liderar e conviver com processos em 

permanentes transformações. 

Todos os cursos da FACESA, tanto na modalidade presencial como a 

distância são concebidos a partir de um amplo estudo de mercado. Em todos os 

projetos, a estrutura curricular está baseada na formação inovadora que trabalha as 

habilidades e competências a partir da essência de cada profissão. Todo esse 

processo visa ofertar além do obrigatório descrito nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ministério da Educação para o perfil do egresso. Com isso, a FACESA 

inova ao ofertar cursos flexíveis, inovadores e regionalizados voltados para o 

mercado de trabalho. 

A proposta curricular desse Projeto Pedagógico de Curso (PPC) foi concebida 

sob três focos: atualização, inovação e criatividade, os quais encontram referências 
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nos fundamentos que privilegiam a ética, a justiça social, a crítica política, as 

interações e o humanismo das relações pedagógicas para alcançar o máximo em 

qualidade no processo ensino-aprendizagem, iniciação cientifica e extensão, na 

perspectiva de manter a identidade do Curso de Graduação em Ciências Contábeis. 

O PPC do Curso de Ciências Contábeis contempla os objetivos do curso, o 

perfil do profissional que se pretende formar, bem como as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas. O domínio dessas competências e habilidades 

está relacionado aos conteúdos curriculares elencados na proposta curricular, assim 

como no Estágio Curricular Supervisionado, Atividades Complementares, atividades 

práticas e em todo o processo de avaliação interna e externa da instituição. 

A estruturação da proposta curricular e do Projeto do Curso foi elaborada pela 

coordenadora do curso, pelos membros do próprio Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e aprovada pelo Colegiado de Curso e pelos professores, para o processo de 

autorização. O Curso de Ciências Contábeis na modalidade a distância da FACESA 

funcionará de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais (Parecer 

CNE/CP 4/2005) com o Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017 que 

Regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o qual foi regulamentado 

pela Portaria Normativa nº 11 de 20 de junho de 2017, cumprindo-se ainda outros 

dispositivos oficiais pertinentes. 

Neste sentido, o PPC do Curso de Ciências Contábeis visa traçar ações 

curriculares e extracurriculares que possam desenvolver habilidades profissionais de 

seus futuros administradores, levando em conta, ainda, as perspectivas e condições 

dos setores que envolvam gestão pública e privada com foco nas demandas do 

ensino-aprendizagem globais da sociedade, em consonância com o pleno 

desenvolvimento da pessoa, do formando e seu preparo para o trabalho e o 

exercício efetivo da cidadania. 

Conclui-se que o oferecimento de um curso de Ciências Contábeis na cidade 

de Valparaíso de Goiás/GO se fundamenta no interesse social da região, que 
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comporta e requer sua instalação, ainda mais quando asseguradas as exigências de 

qualidade nas diferentes categorias de análise das condições do ensino. 

 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Centro Tecnológico de Educação Sena Aires Ltda (CETESA) é uma 

empresa de caráter educacional composta por uma equipe de educadores com 

vasta experiência na área. Foi criado em 22 de abril de 1998. É uma sociedade por 

quota de responsabilidade limitada, constituída em conformidade com o disposto na 

Cláusula I, da primeira alteração contratual, datada de 22 de setembro de 1998, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) sob nº 29.8058960.6, de 

28 de setembro de 1998. A Instituição acha-se inscrita no Cadastro Geral de 

Contribuinte do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 02.532.311/0001-

27. Em conformidade com o disposto na Cláusula IV, do Contrato Social, e, o prazo 

de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

A mantenedora CETESA remonta à cidade de Valparaíso de Goiás/GO, por 

meio de um profícuo trabalho de cada um de seus colaboradores para o alcance das 

metas de sua mantida, a FACESA, a qual tem como objetivo geral promover e 

manter o ensino superior presencial, no nível de Bacharel e Licenciatura, nas áreas 

das ciências da saúde e educação, bem como no nível de Pós-Graduação Lato 

Sensu cooperando para a melhoria da cidade de Valparaíso de Goiás/GO, assim 

como a RIDE/DF e do Estado de Goiás, apoiando e mantendo contato permanente 

com as instituições educacionais em todo o país. 

Ao longo de sua existência, a FACESA tornou-se referência em ensino, e 

extensão na região, almeja o aprimoramento da articulação do ensino, iniciação 

científica, extensão voltada para a construção do desenvolvimento sustentável e 

construção humana, por meio de formas inovadoras de articulação das 

potencialidades centradas em um trabalho cooperativo e integrador. Neste contexto, 

a Faculdade busca contribuir significativamente para o desenvolvimento regional, 
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com base na interlocução permanente com a sociedade Valparaisense, 

concebendo-se como elemento constitutivo dos processos de construção de uma 

identidade social. Essa concepção exige, como condição, uma produção de 

conhecimento inovador e crítico, o que pressupõe respeito à diversidade e ao 

pluralismo, sobretudo o empenho na luta pela redefinição e afirmação da FACESA 

na sociedade da RIDE. 

Assim, os impactos sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais 

da região em que se insere a FACESA, na busca permanente pela inovação 

tecnológica, devem ser parte de suas temáticas de intervenção e investigação, como 

objeto de diagnóstico, proposição e desenvolvimento. 

Através da Portaria MEC nº 1504, de 27 de setembro de 2000, foi 

credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para iniciar suas atividades 

educacionais de nível superior, tais como graduação e pós-graduação Lato Sensu, 

cursos de extensão, eventos, iniciação científica, entre outros. A FACESA possui 

sede à Rua Acre Quadra 02, Lotes 17/18 – Chácaras Anhanguera – Valparaíso de 

Goiás/GO, CEP: 72870-508. Suas instalações físicas são próprias e a escritura do 

imóvel encontra-se devidamente registrada no cartório de registros de imóveis desta 

comarca. A comunicação com a sociedade se dá por vários canais sendo o principal 

através do telefone fixo, com várias linhas em um tronco único de número: +55 (61) 

3627.4200, além do sítio eletrônico na rede mundial de computadores (Internet) 

através do endereço eletrônico: http://portal.FACESA.com.br/ existem as páginas 

nas principais redes sociais, uma tendência mundial. 

Passou e passa, normalmente, pelo crivo de inspeções municipais, estaduais 

e federais, atinentes à parte fiscal e parafiscal, encontrando-se com o seu Alvará de 

Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás em vigor, 

dentro do ano fiscal, com validade até 31 de dezembro do ano corrente e renovável 

ano a ano, conforme exigência legal. 

Seus sócios e mantenedores são educadores com larga experiência no 

campo educacional, oriunda primeiramente de experiências na formação técnico 

profissionalizante desde os anos de 1970 (Colégio Sena Aires) com sedes em 
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Goiânia e Valparaíso de Goiás e laboram diuturnamente para que a Mantenedora se 

atenha aos aspectos educacionais e legais, de modo que a mantida possa executar 

os seus objetivos delineados no contrato social e na formação superior de qualidade 

para seus egressos. 

No ano de 2001, a FACESA teve seu primeiro curso autorizado a funcionar, 

trata-se do Curso de Enfermagem, Bacharelado. 

A autorização deu-se por meio da Portaria MEC 2.119 de 22 de dezembro de 

2000, publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2000. O Curso foi 

efetivamente implantado no primeiro semestre de 2001. Teve seu primeiro 

Reconhecimento no ano de 2005, através da Portaria MEC 2.995 de 01 de setembro 

de 2005. Sua renovação de Reconhecimento deu-se por meio da Portaria MEC 01 

de 06 de janeiro de 2012. Essa Renovação se dá de forma criteriosa e 

considerando-se o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação e, 

atualmente, a Portaria de Renovação de Reconhecimento em vigor desse Curso é a 

Portaria MEC 820 datada de 02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 

02/01/2015. 

Em 2005, os Cursos da FACESA passaram a ser: Curso de Farmácia - 

Bacharelado, autorizado a funcionar por meio da Portaria MEC 2.492 de 11 de julho 

de 2005 e Curso de Fisioterapia, Bacharelado, através da Portaria MEC 2.491 de 11 

de julho de 2005. O Curso de Farmácia, foi reconhecido pela Portaria MEC 441 de 

15 de fevereiro de 2011, e o de Fisioterapia pela Portaria MEC 150 de 25 de março 

de 2013. Esses dois Cursos estão com suas Renovações de Reconhecimentos 

através da Portaria MEC 820 datada de 02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 

02/01/2015. 

Desde 2017 a FACESA busca o Credenciamento na modalidade à distância 

com os cursos de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira 

e Processos Gerencias. 

O curso de graduação em Ciências Contábeis, que confere o grau de 

Bacharel em Contabilidade, destina-se prioritariamente à formação de profissionais 
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para atuarem nos espaços empresariais, principalmente, como responsáveis 

técnicos pelas demonstrações contábeis e ou que exerçam atividades de auditoria. 

Para compreender os problemas fundamentais do processo contábil e 

promover soluções adequadas, os alunos de Ciências Contábeis deverão estudar os 

seguintes conteúdos :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. Assim, são distribuídas as seguintes 

áreas de conhecimento: Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 

Matemática e Estatística, representado os conteúdos básicos da formação. 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, conteúdo 

específicos, e ainda, Estágio Curricular Supervisionado, Atividades 

Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em 

Laboratório de Informática  e no Laboratório de Inovação Acadêmica utilizando 

softwares atualizados para Contabilidade. No projeto integrador desenvolvido nas 

disciplinas Tópicos Especiais de Ciências Contábeis I, II, III e IV, o aluno além de 

trabalhar as atividades especificas da formação terá a possibilidade de vivenciar a 

práticas das pesquisas produzindo artigos. A prática da iniciação a pesquisa é 

iniciada no curso a partir da disciplina Metodologia Científica. 

Além da importância das Diretrizes Curriculares Nacionais e da Portaria 

1886/94, que traçaram novas perspectivas para os cursos de Ciências Contábeis, 

outros fatores foram determinantes da verdadeira revolução ocorrida no ensino da 

contabilidade nos últimos anos, fruto do trabalho da comunidade acadêmica. Dentre 

eles, apontamos o Exame de Suficiência, implementado para os cursos de Ciências 

Contábeis a partir de 2011, que é o instrumento de avaliação das condições de 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

13 

 

ensino dos Cursos de Ciências Contábeis, elaborado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade em conjunto com a Fundação Brasileira de Contabilidade. 

Como resultado desse esforço, o curso de Ciências Contábeis da FACESA 

procurara adequar o corpo docente, o projeto didático-pedagógico e a infraestrutura 

às necessidades de formação de um profissional mais qualificado para as demandas 

sociais. Com certeza, em toda a história do ensino da contabilidade no Brasil, que se 

inicia em 1905, não se assistiu a um movimento tão amplo voltado para sua 

qualificação. 

O Curso de Ciências Contábeis Faculdade Sena Aires, por seu turno, está a 

par desses desdobramentos. O projeto atual do curso supera a carga horária total 

mínima de 3.000 (três mil) horas de atividades, observa o ano letivo de 200 dias 

úteis (artigo 47, LDB) e privilegia a conclusão do curso em quatro anos. Ciente de 

seu papel no cenário da educação, é assumido então o compromisso de 

implementar um curso crítico e interdisciplinar, que forme profissionais 

comprometidos com uma aprendizagem permanente e empenhados nas mudanças 

sociais, como se verá neste documento. 

Ao final o curso de Ciências Contábeis da FACESA formará profissionais da 

área contábil para atuar nas empresas de caráter público ou privado, de pequeno, 

médio e grande porte tendo como premissa a missão institucional que a escola 

precisa acolher diferentes saberes, diferentes manifestações culturais e diferentes 

óticas, empenhar-se para se constituir, ao mesmo tempo, em um espaço de 

heterogeneidade e pluralidade, situada na diversidade em movimento. Todas as 

políticas institucionais ajudaram a traçar o perfil do egresso a luz das diretrizes 

curriculares vigentes e das normativas do Conselho Federal de Ciências Contábeis. 

 

2.1 Dados Populacionais e Ambientais de Goiás e Valparaíso de Goiás 

 

Para melhor conhecimento da região, faz-se necessário começar pelo seu 

entorno. Assim, a partir da construção de Brasília/DF, no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956/61), iniciou-se uma importante fase para o Centro-Oeste, 
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sobretudo para o Estado de Goiás. A mudança da Capital para nossa Região foi o 

elemento de maior impacto na integração econômica do território brasileiro. Ela 

passou a funcionar como o nódulo de integração decorrente da construção dos 

grandes troncos rodoviários: Brasília-Belém; Brasília-Belo Horizonte; Brasília-São 

Paulo; Brasília-Cuiabá; Brasília-Barreiras, e suas ramificações. 

O crescimento de Brasília, juntamente com a modernização da agropecuária 

tiveram efeitos sobre o crescimento urbano e permitiram que o Centro-Oeste se 

transformasse em uma região dinâmica. 

No final da segunda metade da década de 1960 e início da década seguinte, 

a região Centro-Oeste passa por um novo fluxo migratório de menor intensidade do 

que o anterior, porém com maior capital humano. Neste período ocorre também a 

entrada de novos produtos agrícolas com maior nível tecnológico e, 

consequentemente, maior nível de produtividade, ocupando espaço das culturas 

tradicionais. A ocupação e a transformação produtiva da região, contou com amplas 

políticas de desenvolvimento regional, através de investimentos e incentivos 

públicos que favoreceram, em grande medida, a implantação de uma agropecuária 

moderna. 

Para uma análise estrutural da Cidade de Valparaíso de Goiás, sob o ponto 

de vista de sua expansão demográfica (muito grande) e como esse município atende 

a essa população em suas necessidades básicas, necessário se faz recorrermos 

aos dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Valparaíso de Goiás cresce muito rápido em termos populacionais. Em 2010, 

pelo censo oficial possuía 132.982 habitantes. Em meados de 2013, possuía mais 

de 146 mil moradores, segundo o IBGE, sendo o sétimo município mais populoso de 

Goiás e o décimo terceiro da região Centro-Oeste. Em 2017, a população do 

Município chegou a 159.500 pessoas, permanecendo em na sétima colocação entre 

os municípios goianos1. 

                                                 
1
 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama 
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O município apresenta economia voltada à produção de serviços, enquanto 

os demais de sua microrregião dedicam-se principalmente à agropecuária. Tal fato 

pode ser explicado pelo arranjo econômico, formado pelos municípios que 

constituem a RIDE. Devido a sua melhor localização, Valparaíso de Goiás passou a 

congregar os serviços que exigem um maior grau de complexidade, suprindo as 

demandas da população dos demais municípios e de outros distantes, destacando-

se os da área de saúde, educação, Ciências Contábeis pública, transportes e 

comércio. 

A RIDE, foi criada pela Lei Complementar nº 94 de 19 de fevereiro de 1988, 

por meio do decreto 2.710/98, alterado pelo decreto 3.445 de 4 de maio de 2000. A 

RIDE é composta por 22 cidades, sendo 19 pertencentes ao estado de Goiás e três 

a Minas Gerais. São ao todo 55 mil 572 km, aproximadamente e sua população está 

estimada de 980 mil habitantes. Os números da população estão estimados para 

2001 e os relativos a FPM são de 2000, aqui apresentados. As cidades que 

compõem a RIDE são: 

 

Tabela 1 - Composição da RIDE 

Centros 

Nacionais 

Polos Regionais (Microrregiões) 

Sul Norte/Nordeste Oeste Leste 

Anápolis Luziânia Formosa Pirenópolis Unaí 

Brasília 
Cidade 

Ocidental 
Cabeceiras Corumbá de Goiás 

Cabeceira 

Grande 

Belo 

Horizonte 
Novo Gama 

Planaltina de 

Goiás 
Cocalzinho de Goiás Buritis 

Goiânia 
Valparaíso de 

Goiás 
Vila Boa Alexânia --- 

Itumbiara Cristalina 
Água Fria de 

Goiás 
Abadiânia --- 

Paracatu --- Padre Bernardo Santo Antônio do --- 
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Descoberto 

Uberlândia --- 
Mimoso de 

Goiás 
Águas Lindas de Goiás --- 

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Goiás e SEPLAN-GO/SEPIN/Gerência 

de Estatísticas Socioeconômicas – 2002 

 

Tabela 2 - Dados Gerais – Valparaiso de Goiás 

População estimada 2017 (1) 159.500 

População 2010 132.982 

Área da unidade territorial 2017 (km²) 61,450 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 2.165,48 

Fonte: IBGE, 2018
2
. 

 

Valparaíso de Goiás, portanto encontra-se em uma posição privilegiada em 

relação ao estado de Goiás e à RIDE, sendo o DF o divisor fronteiriço entre esse 

município e os demais integrantes. O Estado de Goiás mostra-se dinâmico e 

singular nos aspectos demográficos como no crescimento populacional com relação 

ao País, na análise da população por idade, na questão migratória e por último na 

urbanização. 

Dados do IBGE mostram que desde o censo demográfico de 1991 até a 

estimativa em 2013, houve um incremento populacional em Goiás de 60% - valor 

este muito acima do índice nacional que é de 36,9%. 

 

Tabela 3 - Área das Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2013. 

Brasil, Grande Região e Unidade da 

Federação 

Área (Km2) 
Ranking 

8.515.767,049 100 

Norte 3.853.676,95 45,25 1º 

Centro-Oeste 1.606.403,51 18,86 2º 

                                                 
2
 IBGE, 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama 
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Nordeste 1.554.291,61 18,25 3º 

Sudeste 924.620,68 10,86 4º 

Sul 576.774,31 6,77 5º 

Amazonas 1.559.159,15 18,31 1º 

Pará 1.247.954,67 14,65 2º 

Mato Grosso 903.366,19 10,61 3º 

Minas Gerais 586.522,12 6,89 4º 

Bahia 564.733,18 6,63 5º 

Mato Grosso do Sul 357.145,53 4,19 6º 

Goiás 340.111,78 3,99 7º 

Fonte: http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/goiasCN/2013/01-tab01.htm. 

 

Dados da Tabela nos revelam que o Estado de Goiás apresenta um grande 

território dentre os estados federativos do Brasil, ocupando a 7ª posição em termos 

de área de extensão territorial. Possui 246 municípios cadastrados no IBGE (o Brasil 

tem um total de 5.570). 

O Estado de Goiás mostra-se dinâmico e singular nos aspectos demográficos 

como no crescimento populacional com relação ao País, na análise da população 

por idade, na questão migratória e por último na urbanização. 

Goiás também apresenta um crescimento da população idosa (>60 anos), 

que na década de 1980 representava somente 4,5% da população e em 2010 este 

índice passa a ser de mais de 9% do total dos habitantes, portanto mais do que o 

dobro. 

Além da taxa de natalidade, o alto crescimento populacional pode ser 

explicado pela grande absorção de imigrantes. Da população residente em Goiás 

27,6% nasceu fora do Estado, sendo que 18,6% vieram de Minas Gerais, Distrito 

Federal, Bahia, Maranhão Tocantins e São Paulo. 

Este fenômeno de emigração ocorre devido à busca pessoal de melhores 

condições de vida e trabalho oferecidos em diversos países com melhor Índice de 

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/goiasCN/2013/01-tab01.htm
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Desenvolvimento Humano (IDH), sobretudo o continente europeu com procura de 

70% (desses 20% escolhem a Espanha). Os Estados Unidos atraem 23%. 

Outra consideração importante é que mais de 90% residem na área urbana (a 

taxa média brasileira é de 84%). Isso faz com que Goiás ocupe a 4ª posição no 

ranking de urbanização perdendo somente para os grandes centros urbanos do 

país: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

Goiás apresenta, pelos dados do IBGE divulgados em 30/08/2017, uma 

população de 6.778.772 habitantes, ocupando a 12ª posição do ranking de mais 

populosos do Brasil3.  

 

2.1.1 Valparaíso de Goiás: Inserção Regional e na RIDE 

 

De acordo com Silva; Chaveiro (2012)4 o Município de Valparaíso de Goiás 

apresenta alguns pontos bem interessantes relacionados à sua origem e por nascer 

sob a influência da capital planejada (Brasília – DF), vai abrigar pessoas que, na 

procura de um lugar no país que lhes condicione a produção da existência, precisam 

ocupar novos espaços e ao ocuparem esses novos espaços, a sua prática social 

lhes dá vida, produz sentidos e significados. 

A economia do município é impulsionada pelo forte e variado comércio local, 

com Shopping Center e grandes redes varejistas, sua população encontra 

praticamente tudo que procura em sua própria cidade. 

Além disso, por estar a aproximadamente 40 quilômetros de distância do 

centro de Brasília e fazer limite com a populosa cidade de Santa Maria, essa já 

pertencente ao Distrito Federal, Valparaíso de Goiás vem atraindo grandes 

empreendimentos imobiliários que, por consequência, atrai mais investimentos e 

fomenta ainda mais o desenvolvimento da cidade goiana, que na realidade, lembra 

                                                 
3
 https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tem-mais-de-207-milhoes-de-habitantes-segundo-

ibge.ghtml 
4
 Silva, Gilmar Elias Rodrigues da; Chaveiro, Eguimar Felício. VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO: 

dinâmica socioespacial de um município metropolitano no contexto demográfico goiano, Revista 
Conjuntura Econômica Goiana, 2012. 
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mais uma Região Administrativa de Brasília do que um município do Estado de 

Goiás. 

 

Tabela 4 - Dados Gerais e Censitários 

Gentílico – Valparaisense 

População Estimada [2017] 159.500 pessoas 

População no Último Censo [2010] 132.982 pessoas 

Densidade Demográfica [2010] 2.165,48 hab/km2 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Gráfico 1 - Dados Censitários base nacional 2010 – IBGE 
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2.2 Dados Socioeconômicos 

 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 11,9%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 94 de 246 e 144 de 246, 

respectivamente. Já na comparação com municípios do Brasil todo, ficava na 

posição 1957 de 5570 e 2690 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.2% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 190 de 246 dentre os 

municípios do estado e na posição 4234 de 5570 dentre os municípios do Brasil. 

 

Tabela 5 - Dados Gerais Trabalho e Rendimento 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016] 1,9 salários mínimos 

Pessoal ocupado [2016] 18.591 pessoas 

População ocupada [2016] 11,9 % 

Percentual da população com rendimento nominal mensal 

per capita de até 1/2 salário-mínimo [2010] 
32,2 % 

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-

goias/panorama 

 

Tabela 6 - Dados Gerais da Economia 

PIB per capita [2015] R$ 14.062,11 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] 69,6 % 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal [2010] 0,746 

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-

goias/panorama 

 

Em relação à economia, em 2015, tinha um PIB per capita de R$ 14.062,11. 

Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 189 de 

246. Já na comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 2911 
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de 5.570. Em 2015, tinha 69.6% do seu orçamento proveniente de fontes externas. 

Em comparação aos outros municípios do estado, estava na posição 203 de 246 e, 

quando comparado a municípios do Brasil todo, ficava em 4528 de 5570. 

 

 

Tabela 7 - Cidades mais populosas do Estado de Goiás 

Posição Localidade Mesorregião População (2017)5 

1 Goiânia Centro 1.466.105 

2 Aparecida de Goiânia Centro 542.090 

3 Anápolis Centro 357.142 

4 Rio Verde Sul 217.048 

5 Luziânia Leste 199.615 

6 Águas Lindas de Goiás Leste 195.810 

7 Valparaíso de Goiás Leste 159.500 

 

Tabela 8 - Síntese de informações Valparaíso/Goiás 

Síntese das Informações 

Área da unidade territorial– 2017 61,450 Km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 34 Estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental - 2015 23.217 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2015 5.713 Matrículas 

Número de unidades locais 2.338 Unidades 

Pessoal ocupado total 18.974 Pessoas 

PIB per capita – 2015 14.062,11 Reais 

População no último censo [2010] 132.982 Pessoas 

População residente – Homens 48,6% Pessoas 

População residente – Mulheres 51,4% Pessoas 

População residente alfabetizada 3,6% Pessoas 

                                                 
5
 Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil 
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População residente que frequentava creche ou escola 45.376 Pessoas 

População residente, religião católica apostólica 

romana. 
73.361 Pessoas 

População residente, religião espírita. 2.563 Pessoas 

População residente, religião evangélicas. 40.903 Pessoas 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio - Rural. 

- Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio - Urbana. 

2.595,24 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per 

capita dos domicílios particulares permanentes - Rurais 
- Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per 

capita dos domicílios particulares permanentes - 

Urbanas 

510 Reais 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 0,746  

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2018
6
. 

 

2.3 Dados do empreendedorismo e evolução populacional  

 

Valparaíso de Goiás ocupa hoje no seu estado, a décima primeira posição 

para o número de empresas atuantes e cadastradas. Contudo este dado não 

representa a realidade, visto que o empreendedorismo informal tem sido indicado na 

literatura com um fenômeno associado a questões sociais e econômicas (Bigsten, 

Kimuyu, & Lundvall Bigsten, 2004) e concebe no Brasil uma grande parcela dos 

rendimentos familiares.  

 

                                                 
6
 Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-

goias/pesquisa/23/25124?detalhes=true 
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QUADRO - NÚMERO DE EMPRESAS ATUANTES E CADASTRADAS- 

MUNICÍPIO 

 

 

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-

goias/pesquisa/23/25124?detalhes=true. 

 

A região de Valparaíso não está diferente para este cenário, bem como o 

estado de Goiás. O problema do empreendedorismo informal é que na maioria das 

vezes está substanciado pelas restrições de recursos relacionados ao tempo e as 

informações. Nessas circunstâncias, a improvisação tende a ser a escolha mais 

provável e com isso tem-se aumentado o risco de não sucesso destes 

empreendedores, inutilizando muitas vezes negócios criativos e com grandes 

potenciais de desenvolvimento. 
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À proposito, para uma população que vem crescendo nos últimos anos, esta 

situação tende a aumentar dissipando assim necessidades prementes ao 

desenvolvimento, como inclusive a inclusão no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 2 – Evolução do Número de Habitantes em Valparaíso de Goiás – 2000 

– 2012 

 

Fonte: IBGE, 2000, 2010 – Censo Demográfico. 

 

Por se tratar de município com grandes semelhanças sociais e oriundo de um 

mesmo processo de desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, repetem-se 

para Valparaíso de Goiás aqueles apontamentos feitos para a maioria dos 

municípios da RIDE Sul (Explosão Demográfica, baixa expectativa de IDH, ausência 

de infraestrutura básica, dentre outros). 

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH7 nos permite aquilatar o nível 

médio de vida no Município de Valparaíso de Goiás. É válido ressaltar que esses 

índices apresentaram uma melhora no ano de 2000 em relação a 1991. Entretanto, 

                                                 
7
 http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj22/artigo07.pdf 
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observa-se que os índices sociais devem ser melhorados para atingir padrões 

satisfatórios, ou seja, que se encontrem em torno de 0,800. 

Mais especificamente, a população não se considera participante da realidade 

municipal, fazendo uso dos mais diversos equipamentos públicos e privados do 

Distrito Federal em detrimento daqueles de Valparaíso de Goiás, em grande medida 

consequência da precariedade destes (especialmente saúde e educação). 

O Campus da FACESA em Valparaíso de Goiás poderá atuar com vistas a 

promover ações educativas e culturais, bem como a co-protagonizar arranjos 

(produtivos, sociais e culturais) locais, de modo a proporcionar processos e projetos 

sociais que estimulem a organização da sociedade civil. 

Desta forma, fica constatada a necessidade de implementação de programas 

e projetos de cunho social que venham a colaborar na redução desses índices. 

Nesse norte é que entendemos o papel social e de incursão de uma IES no 

seio dessa microrregião de modo a ofertar uma educação com foco nos ditames 

científicos, mas com forte apelo social. Não podemos deixar de mencionar os dados 

regionais da saúde e da educação do município para as inferências finais. 

Valparaíso de Goiás apresenta uma razoável distribuição de redes de 

atendimento à saúde básica de sua população, se considerada em termos absolutos 

(seu território é considerado pequeno – 61.4 quilômetros quadrados – mas com uma 

densidade demográfica média 2.16 habitantes por quilômetro quadrado). Porém os 

dados de saúde não são tão privilegiados assim, conforme o estudo for tendo uma 

amplitude mais complexa. 

Nesse cenário é que enxergamos a importância de uma Instituição de 

Educação Superior: Entender a dinâmica populacional, suas origens, sua real 

situação e mediante planejamento sério e epistemológico, produzir ações educativas 

e disseminar o conhecimento para a população, preferencialmente em dueto com o 

sistema educacional da região. 

O conhecimento historicamente construído deve ser passado de forma 

inquestionável à sociedade em que está inserida. A FACESA através de seus 

programas de extensão, atividades complementares, estágios supervisionados, 
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ciclos de palestras, feiras de saúde, campanhas de saúde, seminários, fóruns, 

audiências públicas dentre outros participa ativamente nesse horizonte de forma a 

procurar fazer com que os gestores públicos entendam que o maior investimento 

que se pode fazer é na educação de base. 

Esse é o ponto chave da inserção regional da FACESA. Por sua localização 

privilegiada na RIDE e está localizada no corredor da BR 040, atende a uma 

população estimada de mais de um milhão de habitantes. 

A FACESA entende que educação e saúde caminham pelo mesmo norte e, 

se assim for levada a efeito pelos gestores públicos, o cenário de hoje será um 

horizonte com maiores perspectivas de qualidade de vida para a população. 

 

 

3 CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

3.1 Justificativa 

 

Os cursos de Ciências Contábeis apresentam um crescimento significativo 

nos últimos anos. Ressurgem como uma das respostas do setor educacional às 

necessidades e demandas da sociedade brasileira e ao crescimento das 

organizações e empresas no Brasil. Quando observada sob a vida econômica do 

país, ela é essencial, haja vista sua necessidade no processo de tomada de decisão 

desde a mais simples até a mais complexa das atividades empresarial que 

fomentam as economias modernas. Portanto, é imprescindível que a contabilidade 

seja fonte de informação econômico-financeira no processo empresarial. 

O atual ritmo das mudanças e integração dos negócios, e o fato de participar 

de um comércio globalizado, exigem tanto de micro como de grandes 

empreendimentos tomadas de decisões cada vez mais rápidas e precisas, onde o 

processo de construção das informações deve ser precedido de conhecimento 

científico contábil. 
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O profissional de contabilidade tem, neste contexto, um papel essencial na 

atividade econômica brasileira, pois facilita aos gestores o acesso a informações 

confiáveis e imprescindíveis para qualquer organização, da mais simples à mais 

moderna. Afinal, a contabilidade moderna passa a ter uma função primordial na 

gestão das empresas. 

Neste ambiente competitivo onde países e organizações estão cada vez mais 

interligados, a ciência contábil assume papel chave ao fornecer informações úteis no 

processo de tomada de decisões e gerencial dos recursos patrimoniais de forma 

eficiente e eficaz, sempre levando em conta as peculiaridades formais locais, 

nacionais e internacionais. 

Além disso, para fundamentar a sua concepção, o curso tem como eixo 

central o hermenêutico presente na Contabilidade e, como eixo transversal, a 

Educação para um Mundo Sustentável. Essa escolha advêm das múltiplas 

complexidades do mundo contemporâneo. Hoje, a crescente dificuldade de o Estado 

promover o bem-estar social em um contexto de acelerado processo de globalização 

da economia, parece, por vezes, conflitar com a necessidade de valorização da 

diversidade cultural típica de nosso país, e acaba por gerar um contexto contábil 

marcado pela imprevisibilidade estratégica e grandes incertezas. No entanto, educar 

para um mundo sustentável é premissa básica para o desenvolvimento da cultura de 

preservação das perspectivas de futuro. 

Assim, o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis distância tem papel 

fundamental frente à crescente complexibilidade dos negócios a nível regional, 

nacional e internacional, na necessidade de um entendimento mais abrangente dos 

diversos aspectos relacionados às atividades de uma organização. Desta forma 

contribuindo para a preparação em identificar, avaliar e implementar ações, visando 

adaptar as organizações às novas exigências impostas por um ambiente de 

mudanças sociais e econômicas. 

Do ponto de vista da região onde está inserida, a FACESA opera em 

consonância com os movimentos para melhoria do ensino superior e redefinição do 

perfil e papel do contador, coloca-se como uma instituição voltada para as 
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necessidades da população e pretende ocupar um importante papel tanto no 

Município de Valparaíso de Goiás, na RIDE, no Estado de Goiás e Distrito Federal 

como prestadora de serviços, quanto na sociedade, como formadora de recursos 

humanos. 

Neste sentido, o curso de bacharelado em Ciências Contábeis da FACESA é 

alicerçado na proposta de oferecer um currículo pleno preocupado na formação de 

profissionais generalistas com atuação em equipe multidisciplinar de acordo com o 

preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Ciências 

Contábeis, numa intervenção nas áreas afins possibilitando atendimento à uma 

demanda populacional ainda reprimida, através de orientações especializadas, 

favorecendo a ampliação de recursos humanos tanto do lado dos usuários dos 

serviços especializados quanto da formação dos profissionais, vindo ao encontro 

com a proposta de ação desta Faculdade. 

Ademais o curso de ciências contábeis da FACESA tem a perspectiva de 

atrelar a formação da pessoa humana como ser integral e o desenvolvimento de sua 

qualidade de vida, construindo uma consciência crítico-criativa da realidade, em 

conformidade com as finalidades educacionais inspirada nos documentos legais e 

institucionais. Sobretudo leva em consideração as demandas sociais e busca dar um 

tratamento responsável, manifestando aí os aspectos educativos, além de colaborar 

para a promoção de acessibilidade ao formando, nas instituições ou espaços em 

que o profissional for solicitado a trabalhar, quer na iniciativa pública ou privada. 

Conforme estudos de Oliveira (2005) é necessário que evidencie-se a 

organização curricular do curso proposto naquilo que se prevê as ações 

pedagógicas regulares do curso, definindo identidade formacional nos âmbitos 

humano e profissional mediante as concepções e orientações pedagógicas, matriz 

curricular e estrutura acadêmica de funcionamento. 

Entender e conceber os elementos do currículo em perspectiva sistêmica: 

conhecimentos e saberes necessários à formação das competências estabelecidas 

no perfil do egresso; estrutura curricular; ementário; bibliografia básica e 

complementar; estratégias de ensino; quadro docente com perfil compatível com a 
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proposta formativa; recursos materiais, serviços administrativos, laboratório e 

infraestrutura de apoio necessários à implementação da proposta pedagógica. 

Além das premissas acima citadas, que se encerram como instrumentos 

norteadores para o projeto pedagógico, as Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2005) 

nos sugerem outros indicadores de orientação: 

1. Eleger conteúdos curriculares compatíveis com o perfil do egresso desejado, 

baseado em conhecimentos, habilidades, competências e atitudes. 

2. Formação discente em conformidade com o projeto pedagógico. 

3. Evitar o prolongamento desnecessário do currículo, tendo em vista o 

paradigma da formação continuada. 

4. Assegurar ampla liberdade na distribuição da carga horária, obedecendo aos 

conteúdos de formação. 

5. Promover práticas voltadas ao desenvolvimento da autonomia intelectual e 

profissional do aluno. 

6. Aproximação entre IES/escola-empresa-comunidade, como parte integrante 

do processo de formação. 

7. Flexibilização curricular e atualização de conteúdos disciplinares com vistas a 

acompanhar as transformações contemporâneas. 

8. Fortalecer uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão de maneira a 

criar uma relação dialética entre teoria e prática. 

9. Adoção de alternativas diferentes de tecnologia educacional, criando um 

clima favorável de aprendizagem. 

10. Realização de avaliação institucional, docente e discente. A avaliação 

discente deve contemplar critérios multi e interdisciplinar, evitando-se 

avaliações isoladas, por disciplina; e 

11. Concepção e composição das atividades complementares de forma a 

propiciar aos alunos o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar. 
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3.2 Responsabilidade Social na Formação 

 

A responsabilidade social deve ser alcançada com a adoção de processos 

formativos pautados na defesa da cidadania, em princípios éticos, no 

desenvolvimento da capacidade crítica dos acadêmicos com relação aos processos 

sociais, econômicos, políticos e culturais, no incentivo à criatividade dos acadêmicos 

para identificar problemas e propor soluções e na formação cultural ampla. 

No contexto da responsabilidade social, a FACESA reafirma sua experiência 

de atuação junto à sociedade interagindo com a comunidade local e regional em 

parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Valparaíso 

do Goiás, buscando o bem comum e desenvolvendo ações focadas na problemática 

encontrada nos diferentes segmentos populacionais. Ademais, a compreensão de 

reponsabilidade social, nos dias atuais, está intimamente ligada à adoção de uma 

nova postura das Instituições, baseada em valores éticos que promovam o 

desenvolvimento sustentado da sociedade comum todo, indo, portanto, muito além 

da simples prática filantrópica ou do apoio à comunidade. Seu alcance está voltado 

à efetiva mudança de atitude, numa perspectiva de gestão para a qualidade das 

relações e na geração de valor para todos, como um efetivo processo de 

crescimento integral. 

Além do acima exposto, é importante salientar que a atuação acadêmica da 

FACESA demonstra constante preocupação com o desenvolvimento de seu 

compromisso social, por meio da formação de qualidade que oferta aos seus 

acadêmicos, para o pleno exercício da cidadania – como valor integrante de sua 

formação pessoal e profissional, com ética e aperfeiçoamento constante. 

A FACESA está inserida em uma região de população de baixa renda e tem 

um compromisso social com esta comunidade, enquanto instituição formadora. 

O exercício da Responsabilidade Social por meio das diversas ações, 

principalmente extensionistas, que a instituição desenvolve, colabora grandemente 

ao desenvolvimento econômico e social. 
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Ressalta-se a assistência prestada por meio dos eventos realizados pelos 

acadêmicos, docentes e técnicos administrativos e acadêmicos, tais como: 

I. Aferições de pressão arterial e glicemia capilar, orientações sobre 

autocuidados e hábitos de vida saudáveis, palestras sobre prevenção de 

doenças, empreendedorismo, saneamento básico, reutilização, reciclagem e 

redução de produtos. 

II. Oferta de serviços diversos utilizando o Laboratório de Análises Clínicas e 

Saúde (LACLISA) em parceria com as Secretarias de Saúde, Serviço Social e 

de Cidadania do Município. 

III. Desenvolvimento do projeto Ler não tem idade, em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Valparaíso do Goiás. Neste projeto, representa uma inovação 

social no município, livros doados pela comunidade acadêmica da FACESA; e 

IV. Incentivo a divulgação e comercialização dos produtos locais por meio dos 

Momentos Culturais. Divulgação da cultura local e regional e apresentação de 

seus artistas. 

 

A FACESA colabora com a qualidade de vida da população local também por 

meio dos atendimentos prestados na Clínica Escola de Fisioterapia, localizada no 

campus. Onde muitos indivíduos com são reabilitados de forma gratuita e 

humanizada. 

Os programas de extensão, com seus diferentes públicos destacam-se 

também como instrumentos para a promoção da qualidade de vida da população. 

Neste âmbito, vale também dar ênfase às ações voltadas aos projetos que 

abordem a acessibilidade, tomando-se a abrangência do conceito, o 

desenvolvimento de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de 

assegurar o acesso e a permanência, com sucesso, de todos os acadêmicos, em 

especial os que apresentam deficiência ou necessidades educacionais especiais, 

nas instituições de educação superior. 

Promove-se neste sentido, a implementação de ações voltadas à promoção 

da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e de ações voltadas à 
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inclusão digital, por meio de orientações prestadas aos portadores de necessidades 

especiais atendidos na Clínica de Fisioterapia e por meio do Projeto de Inclusão 

Digital, oferecido para acadêmicos da FACESA sob forma de oficinas, onde são 

ensinadas noções de informática. 

Estende-se este atendimento ao público alvo dos programas de extensão 

Benjamim, Melhor Idade e Comando de Saúde nas Empresas. 

A FACESA é uma instituição socialmente responsável, assim sendo tem o 

compromisso de atuação junto à sociedade interagindo com a comunidade local e 

regional em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, 

buscando o bem comum e desenvolvendo ações focadas na problemática 

encontrada nos diferentes segmentos populacionais. 

Não se pode excluir a importância da comunidade como foco central destas 

ações, observando suas principais necessidades, realizando as programações de 

acordo com essas demandas, avaliando o efeito das ações implementadas e 

redirecionando ou substituindo estas ações, quando necessário. 

Para isto, realiza-se semestralmente, os fóruns comunitários. O evento é 

aberto ao público e são convidados também os representantes das principais 

associações do município. O objetivo do evento é divulgar as ações previstas, 

cursos de extensão, oficinas e resultados das ações já realizadas e ouvir sugestões 

para novas ações a serem implementadas. 

Vale salientar, que a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES) realiza anualmente a campanha da Semana da Responsabilidade 

Social, que tem por objetivo estimular que as IES promovam ações socialmente 

responsáveis que contribuam, efetivamente, para a melhoria da qualidade de vida da 

população, não somente no Dia da Responsabilidade Social, mas ao longo de todo o 

ano. 

A FACESA participa desta Campanha desde o ano de 2009, desenvolvendo 

ações voltadas à Responsabilidade durante todo o ano e durante a Semana da 

Responsabilidade Social, no mês de setembro de cada ano, tendo assim, a 

oportunidade de debater com seus Docentes, alunos e funcionários a importância de 
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projetos socialmente responsáveis. Além disso, a campanha proporciona o 

envolvimento da comunidade acadêmica com a sociedade, conferindo mais 

visibilidade às ações. 

É importante considerar que a Semana da Responsabilidade Social é uma 

mostra das ações que já são desenvolvidas durante o ano todo na FACESA com 

total autonomia para montar a programação, elaborar as atividades e definir o local, 

de acordo com seu público e com o tipo de evento a ser promovido. 

Estas ações possibilitaram a certificação da FACESA, desde 2009, com o 

Selo de Instituição Socialmente Responsável, concedido anualmente pela ABMES. 

A participação na campanha conferiu a FACESA o selo de Instituição Socialmente 

Responsável, que certifica o envolvimento da IES com a comunidade e comprova 

que a instituição cumpre seu compromisso social. 

De mais a mais, a FACESA tem como metas a intensificação da 

responsabilidade social no âmbito do ensino, iniciação científica e extensão. 

 

3.2.1 Educação Ambiental e Sustentabilidade – Ações desenvolvidas na 

FACESA 

 

Dentre os valores enaltecidos pela FACESA, a educação ambiental e a 

sustentabilidade são itens de grande cuidado e preocupação. Em sua 

responsabilidade social, a instituição toma medidas para proteção do meio ambiente 

e incentiva ações ecologicamente sustentáveis abrangendo não só o âmbito da IES 

como de toda a comunidade da região. 

Dentre as ações tomadas, existem projetos contínuos abarcando as ações de 

sustentabilidade, tais como: 

 Coleta seletiva de lixo – lixeiras adequadas à separação correta do lixo estão 

espalhadas pelo campus, tornando viável e fácil o descarte diferenciado e a 

coleta seletiva do lixo gerado. 
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 Descarte consciente e correto de lixo eletrônico – pilhas, baterias, aparelhos 

eletrônicos velhos ou danificados e outros tipos de lixo eletrônico serão 

coletados numa lixeira específica, postada no campus; entretanto só a coleta 

não é suficiente, também deve-se proceder ao descarte correto desse 

material afim de que não acabem poluindo rios e lixões. A FACESA firmou um 

convênio com uma empresa situada na região de Valparaíso de Goiás, que 

vai coletar o material e proceder com sua reciclagem. 

 Coleta de águas pluviais para reutilização durante operações de limpeza dos 

ambientes. 

 A troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por luminárias de LEDs, 

mais eficientes, duráveis e menos agressivas ao meio ambiente. 

 Diminuição do uso de copos descartáveis, adotando-se canecas de porcelana 

individuais e personalizadas para os docentes. 

 O uso de energia renovável, no caso a solar, para recarregamento de baterias 

de celular, a disposição de toda a comunidade acadêmica. Por meio de totens 

em instalação em posições estratégicas. 

 A substituição de murais em paredes por monitores de plasma, que perfazem 

uma redução no uso de papel, além de possibilitarem maior diversidade e 

eficiência na comunicação, sobretudo na transparência institucional. 

 

Essas ações serão publicadas em e-Book pela Editora Sena Aires. 

 

3.3 Justificativa de oferta de vagas 

 

A cidade de Valparaíso possui um sistema de ensino básico e superior, 

público e privado, incluindo escolas técnicas de formação profissional. Essa rede é 

composta de 59 (cinquenta e nove) estabelecimentos de ensino fundamental e 24 

(vinte e quatro) escolas de nível médio. As matrículas no ensino médio do município 

revelam um total de 5.713 alunos (IBGE 2015). 
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Em Valparaíso atualmente existe uma Instituição de Ensino Superior 

presencial em funcionamento para o curso de Ciências Contábeis, sendo ela 

Faculdade Anhanguera. 

Para modalidade a distância em relação a oferta de Curso de Ciências 

Contábeis, existem 6 (seis) instituições que ofertam o curso na cidade sendo elas: 

 

INSTITUIÇÕES (IES) SIGLAS 
NOME DO 

CURSO 
GRAU MODALIDADE 

Universidade 

Pitágoras 
UNOPAR 

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado A Distância 

Universidade 

Paulista 
UNIP 

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado A Distância 

Centro universitário 

de Maringá 
UNICESUMAR 

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado A Distância 

Universidade 

Anhanguera 
UNIDERP 

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado A Distância 

Centro Universitário 

do Instituto de 

Educação Superior 

de Brasília 

IESB 
Ciências 

Contábeis 
Bacharelado A Distância 

Centro Universitário 

Projeção 
UNIPROJEÇÃO 

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado A Distância 

Fonte: Dados IBGE e-MEC /2018. 

 

Assim sendo, a partir dos dados apresentados, chega-se a uma realidade 

desproporcional em relação ao restante do país no número de vagas de Ciências 

Contábeis para os habitantes de Valparaíso. Outro ponto é que nenhuma das 

instituições esta correlacionada diretamente com a população como é a história da 

FACESA. 
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A partir desses dados, FACESA observa um campo aberto para novos 

empreendimentos na área, oferecendo novas oportunidades de capacitação, 

mediante a utilização de novas tecnologias e metodologias educacionais. Por meio 

do seu PDI, procura ampliar sua atuação educacional, com metodologias 

inovadoras, voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Isso ocorre 

através da oferta de um ensino que conduza à cidadania e ao comprometimento 

com os desafios da sociedade contemporânea. 

Dessa forma, em decorrência do número de vagas ofertadas e das 

características dos cursos de Ciências Contábeis em Valparaíso, o município 

claramente demanda por um novo Curso de Ciências Contábeis que contribua com 

a realidade local, isto é, da região de influência. 

 

4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA 

 

Sob esse aparato e considerando a literatura especializada, o processo 

formativo é implementado como uma ação educativa metódica e intencional, 

construída por meio de interações aluno/objeto de estudo/professor/tutor, com a 

utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Blackboard, a partir da 

compreensão da educação a distância como “mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

A concepção pedagógica adotada pelo curso, em relação à aprendizagem, é 

a de que esta deve se efetivar na inter-relação com o outro, sempre com a mediação 

da linguagem, e como um processo de elaboração compartilhada de significações. 

Assim sendo, aprender é um ato social, embora materializado individualmente e que 

ocorre sob a mediação pedagógica do professor. 

Também é importante, no curso e para as vivências pessoais e interpessoais, 

o pensamento de Paulo Freire, particularmente no que se refere à conscientização 

como um processo de inserção crítica do indivíduo na realidade e de atuação para 
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transformá-la, ou seja, uma educação transformadora no contexto da necessidade 

de construção da autonomia intelectual do sujeito que se apresenta ao aprender, isto 

é, o estudante. 

Esse propósito pressupõe mudanças pautadas no desenvolvimento das 

competências e habilidades, no respeito ao ritmo individual, na formação de 

comunidades de aprendizagem e nas redes de convivência, entre outras. 

Desse modo, as atividades curriculares compreendem elementos teóricos - 

que explicam e orienta a forma de abordagem do currículo e que se concretiza nas 

práticas pedagógicas, as quais requerem, necessariamente, interações em um tripé 

formado pelo professor/aluno/objeto de estudo - e, ao mesmo tempo, elementos 

práticos, na medida do contato constante do aluno com o mercado de trabalho, 

observada a realidade empresarial brasileira, em particular as peculiaridades dos 

estados e cidades; as inovações tecnológicas e sua incorporação aos processos 

administrativos; a complexidade da própria contabilidade frente às atuais condições 

de enfrentamento da competitividade empresarial em um mundo globalizado. 

A demanda que justifica a oferta do curso proposto se consolida em função 

do crescimento demográfico no DF e da região integrada de desenvolvimento 

econômico (RIDE) que num futuro muito próximo deverá alcançar um teto jamais 

imaginável, requerendo o quantitativo mínimo de profissionais da ciência contábeis 

necessários para suprir as necessidades que serão exigidas pela RIDE neste 

contexto que se projeta. 

Portanto para atender a esta demanda que lança luz em futuro de 

oportunidades é que a FACESA tem como desafio quebrar paradigmas naquilo que 

tem na existência do mito de que a EaD não apresenta as mesmas condições de 

aprendizagens e outros correlacionados, quando comparados ao sistema presencial. 

Face às mudanças sociais decorrentes da revolução da tecnologia da 

informação e ao surgimento da denominada sociedade pós-moderna (CASTELLS, 

2005), observam-se mudanças nas posturas e nas estratégias do processo de 

ensinar e de aprender. Neste contexto a educação passa a ser vista como eixo 
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articulador entre o indivíduo e a sociedade e a exigir novo panorama de ensino e 

trabalho. 

Nesse novo cenário a ideia de complexidade e rede são suas principais 

características, quando se torna impossível fugir das relações que nos cerceiam 

sejam elas de natureza biológica, social, política, econômica ou tecnológica. 

A EaD, ou aprendizagem aberta e mediada pelas Tecnologias de Informação 

e de Comunicação (TICs) - surge como possibilidade de atendimento as 

necessidades dos professores e alunos, por ser mais flexível e respeitar a 

individualidade, mais que o ensino formal (Rumble8). Acrescido a estas vantagens a 

EaD conta em sua operacionalização com a mediação de diversas tecnologias 

educacionais o que, permite que a educação alcance os mais diversificados lugares, 

atendendo a demanda de formação, no caso em foco do trabalhador. Ao exercer sua 

função social a EaD minimiza ou erradica as questões da marginalização e exclusão 

social, oportunizando que o trabalhador faça parte do sistema produtivo. 

A EaD é uma realidade incontestável, reconhecida pela LDB 9.394/96 como 

uma modalidade oficial de educação integrada aos diversos sistemas de ensino, 

atendendo atualmente à formação inicial e continuada em todos os níveis de ensino, 

diferenciando-se do ensino presencial apenas em relação ao seu funcionamento que 

requer o suporte das TICs. Recentemente a legislação foi atualizada pelo Decreto Nº 

9.057, de 25 de maio de 2017 que regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o 

qual foi regulamentado pela Portaria Normativa nº 11 de 20 de junho de 2017, 

cumprindo-se ainda outros dispositivos oficiais pertinentes. 

No entanto, o uso das tecnologias como suporte deve ser criterioso, pois 

conforme Lèvy9 ela não deve ser usada a qualquer custo, mas sim acompanhar 

consciente e deliberadamente a mudança de civilização que questiona 

profundamente as formas institucionais, as mentalidades, a cultura dos sistemas 

educacionais e, sobretudo, o papel do professor e de estudante. 

                                                 
8
 RUMBLE, Greville. Gestão de Sistemas de Ensino a Distância. Brasília: UNB, 2003. 

9
 LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
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Por isso, educadores precisam assimilar as mudanças que as TICs trazem à 

escola e compreender que o novo paradigma educacional exige dos cidadãos uma 

postura autônoma, criativa, crítica, ética e reflexiva. 

Ainda, Peters10 nos leva a um raciocínio descortinador, ao destacar que: 

 

A revolução das tecnologias digitais de comunicação e 

informação está reduzindo o prazo de validade dos modelos e 

facilitando a quebra de paradigmas mais resistentes e 

orientando as ações educativas na direção dos interesses e 

necessidades das pessoas, ao longo de toda a vida. (PETERS, 

2003). 

 

Nesse cenário, segundo Giusta11, a EaD desponta para atender a parcela da 

população que se encontra excluída da possibilidade de vivência de um processo de 

educação permanente e para atender as exigências do “paradigma emergente” que 

vê o conhecimento como uma rede em que todos os conceitos e todas as teorias 

estão interconectados. 

O denominado por Moraes12 como “emergente” é conhecido por Asmann13 

por sociedade do conhecimento que segundo o autor é complexa, dinâmica e sem 

fronteiras. 

Para Asmann assim como para Castells14 a revolução tecnológica é 

irreversível, e essa irreversibilidade é determinada pelas TICs, as quais permitem, 

concomitantemente, a utilização de diversas formas de linguagem e a organização 

de novos espaços de aprendizagem, por elas mediados. 

A relevância do curso, pois, pode ser evidenciada na medida do atendimento 

às principais demandas econômicas e socioambientais; por fazer-se chegar àqueles 

                                                 
10

 PETERS, Otto. Didática do Ensino a Distância. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002. 
11

 GIUSTA, Agnela da Silva (org). Educação a Distância: uma articulação entre a teoria e a prática. 
Belo Horizonte, PUC, 2003. 
12

 MORAES, Maria Cândida. O Paradigma Educacional Emergente. São Paulo: Papirus, 1999. 
13

 ASMANN, Hugo. Reencantar a Educação Rumo à Sociedade aprendente. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2000. 
14

 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 
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que não tiveram a oportunidade de ingressar no ensino superior, ou aos que já se 

encontram no mercado de trabalho e precisam de formação profissional com maior 

flexibilidade de horários; por ter como missão “desenvolver a capacidade 

empreendedora, mediante um ensino de qualidade, visando à formação integral e 

continuada do cidadão, para atuar como agente transformador da realidade 

empresarial e comunitária”. 

Destaca-se, como um dos princípios curriculares, a contextualização que, 

pressupondo interações entre o aluno e o objeto do conhecimento, a partir de 

práticas nas diversas organizações, evoca áreas e dimensões presentes na vida 

pessoal, social e cultural dos sujeitos e mobiliza competências cognitivas já 

adquiridas. 

Permeando esse entendimento está à interdisciplinaridade, que diz respeito 

à minimização da fragmentação dos conhecimentos historicamente associada à 

divisão social e técnica do trabalho. Destaca-se, no Curso, a oferta de disciplinas 

cujas especificidades ensejam possibilidades de interligação entre os conteúdos de 

uma mesma série ou de séries diferentes e ainda, entre os saberes historicamente 

construídos. 

Assinala-se, por fim, a flexibilidade curricular, viabilizada principalmente 

pela oferta de disciplinas do projeto integrador e atividades complementares. 

Sob esses princípios, o processo formativo está referido: a) às relações 

econômicas, socioambientais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios 

e objetivos do Curso, assim como as competências que o estudante deve construir; 

b) à necessidade de manter-se o egresso atualizado em relação aos conhecimentos 

da sua profissão; c) ao desenvolvimento de valores éticos, o que compreende, entre 

outros aspectos, o respeito à diversidade de pessoas e grupos expressos na adoção 

de posturas que propiciem a inclusão social. 

Assim, o curso buscará assegurar o sucesso acadêmico por meio da 

excelência do ensino, de um currículo baseado nas relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e humanidades, valorizando a responsabilidade partilhada 

com o discente na sua aprendizagem. O pacto com a excelência direciona as ações 
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institucionais para a procura de um desenho inovador de aprendizagem, apoiado por 

novas tecnologias e por equipamentos modernos. A teoria e a práxis caminham 

juntas, desde o primeiro semestre do curso. Esse é o princípio pedagógico mais 

importante da FACESA e que a diferencia das outras instituições de ensino superior. 

Nesse sentido a Educação a Distância pode e deve ser aplicada e 

desenvolvida nos mesmos patamares de qualidade da educação presencial. É o que 

se propõe o presente Projeto Pedagógico. 

Apresenta-se aqui, as linhas gerais do funcionamento e organização didática 

pedagógica. 

 

4.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, estão previstas no 

âmbito do curso de Ciências Contábeis da FACESA e claramente voltadas para a 

promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, 

pressupondo-se práticas inovadoras para a sua revisão. A política de ensino na 

FACESA define suas diretrizes políticas pedagógicas, procurando demonstrar o 

compromisso com a formação superior de seus acadêmicos. 

Levam-se em conta alguns princípios fundamentais: 

I. Comprometimento com a qualidade acadêmica e com a sustentabilidade. 

II. Disponibilização de infraestrutura moderna e atualizada. 

III. Ensino orientado por docentes qualificados e titulados. 

IV. Formação e preparação dos acadêmicos para a cidadania e para o mundo do 

trabalho. 

V. Responsabilidade social. 

VI. Seriedade e transparência, observando-se os regulamentos internos. 

VII. Eficiência no atendimento ao acadêmico; e 

VIII. Comprometimento e sintonia com a legislação da Educação Superior. 

 

A Política de Ensino de FACESA tem como diretrizes:  
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 A formação de profissionais orientada para a autonomia e para as diferentes 

inserções do egresso no mundo do trabalho; 

 a orientação dos Projetos Pedagógicos ao momento histórico, social e 

econômico do País e sua aprovação pelos colegiados superiores da 

FACESA; 

 a verificação e adequação dos recursos físicos e materiais e instalações 

especiais; 

 e constituição de perfil de corpo docente orientado para a multiplicidade de 

competências, a fim de conferir flexibilidade, agilidade e independência à 

postura profissional dos egressos da FACESA.  

 

A concepção pedagógica adotada no curso, em relação à aprendizagem, é a 

de que esta deve se efetivar na inter-relação com o outro, sempre com a mediação 

da linguagem, e como um processo de elaboração compartilhada de significações. 

Pois, aprender é um ato social, embora individual, que ocorre na interação entre 

professor e alunos mediados por tecnologia na modalidade de educação a distância. 

Como um dos princípios curriculares, o PPC busca a contextualização que se realiza 

a partir das interações entre o aluno e o objeto do conhecimento, com práticas 

diversas oriundas de áreas e dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural 

dos sujeitos. Busca a interdisciplinaridade, tentando reduzir a fragmentação dos 

conhecimentos historicamente associada à divisão social e técnica do trabalho. A 

flexibilidade curricular se viabiliza pela oferta de atividades complementares. 

O currículo do curso de Ciências Contábeis contempla as orientações 

constantes das DCNs, indicadas pelo Conselho Nacional de Educação como 

indispensáveis à habilitação profissional. 

A FACESA entende a iniciação científica como um processo de qualificação 

do ensino e das práticas extensivas, uma vez que os métodos científicos 

instrumentalizam o acadêmico a descobrir e a entender a realidade, permitindo 
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sistematizar o conhecimento na busca de mudanças do entorno social em que se 

encontra. 

A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para as atividades extensionistas, sendo que o desenvolvimento 

artístico e cultural está agregado a ocorrência das Semanas Temáticas ao longo do 

ano letivo, tanto na sede quanto nos polos de apoio presencial. De acordo com seu 

Regimento Geral, dispõe do CONEICE que é o colegiado deliberativo, normativo e 

consultivo superior em matéria acadêmica, técnico-pedagógica e disciplinar, de 

coordenação e Diretoria Acadêmica das atividades de ensino, iniciação científica e 

extensão. 

Suas normatizações e deliberações são geridas pelo Núcleo de Iniciação 

Científica e Extensão que coordena as atividades, os projetos e programas de 

extensão. Todo esse processo é realizado envolvendo discentes e docentes, tutores, 

corpo administrativo, comunidade acadêmica, monitores voluntários de extensão, 

comunidade externa e por meio da celebração de parcerias com empresas e 

organizações. 

A FACESA planejou o desenvolvimento de políticas de iniciação científica, 

visando as condições necessárias para uma produção científica voltada ao 

atendimento das demandas locais e regionais. A FACESA entende que o 

investimento em iniciação científica, bem como as ações de desenvolvimento 

artístico e cultural fomentam a busca de novos parâmetros institucionais na 

persecução de seus objetivos e finalidades, tanto no ensino quanto na extensão, ao 

mesmo tempo em que contribui para a formação de profissionais autônomos com 

capacidade crítica e criativa diante das circunstâncias que possam encontrar no 

cotidiano de sua vida profissional. Vale destacar que, tanto a divulgação no meio 

acadêmico, quanto o estímulo com programas de bolsas são tornados públicos por 

meios de editais e na página institucional, além disso, as bolsas são mantidas com 

recursos institucionais próprios. 

A FACESA entende a importância da extensão como função relevante no 

processo de formação, uma vez que coloca o acadêmico em contato com a 
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realidade em que vive, exigindo uma relação de superação do senso comum, no 

sentido de mostrar a responsabilidade social da instituição e dele próprio, enquanto 

profissional e cidadão. 

As ações extensionistas da FACESA são instrumento de exercício de sua 

responsabilidade social, na medida em que a última, refere-se às ações da 

instituição (com ou sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais justa e 

sustentável. 

Nesta Instituição de ensino, extensão e responsabilidade social caminham 

juntas e são desenvolvidas por meio de trabalhos, ações, atividades, projetos e 

programas desenvolvidos com e para a comunidade, objetivando a inclusão social, o 

desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, da infraestrutura 

urbana/local e a inovação social. 

As ações supracitadas são regulamentadas pelo Plano de Políticas de 

Sustentabilidade e Questões Socioambientais, Memória Cultural, Promoção dos 

Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial e Inclusão Social da FACESA, no qual 

destaca-se a estruturação das semanas temáticas desenvolvidas no decorrer de 

cada semestre e previstas em calendário semestral de extensão, cita-se assim: a 

semana de combate à violência, semana da promoção dos direitos humanos e 

igualdade étnico-racial, semana da inclusão social e semana de sustentabilidade e 

socioambiental. 

O Plano de Políticas de Sustentabilidade e Questões Socioambientais, 

Memória Cultural, Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial e 

Inclusão Social da FACESA, norteia-se: No âmbito da Sustentabilidade e Questões 

Socioeconômicas, - pelo que determina a Lei nº 9.795, de 27 de Dezembro de 1999, 

a Educação Ambiental é entendida por todos os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como 

o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, 

devendo estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo. 
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Pretende-se primar pela sustentabilidade e questões socioambientais visando 

à conservação, recuperação e melhoria das condições ambientais, sociais e 

existenciais, promovendo a participação de toda a comunidade da IES, no 

delineamento, planejamento, implantação e avaliação das atividades e dos seus 

indicadores. 

As questões relacionadas à diversidade e meio ambiente são trabalhadas por 

meio da Semana da Sustentabilidade e questões socioambientais, prevista 

semestralmente em calendário acadêmico. Durante a qual são realizadas 

exposições, feiras, mostras científicas e oficinas de reciclagem. 

 

4.1.1 Políticas de Ensino 

 

A FACESA adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao 

longo de toda a vida”, conforme apresentado pela UNESCO no Relatório da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

 Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que 

nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 

saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá 

acesso, desde o início da vida humana, a não-aceitação de qualquer resposta 

sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em 

contradição com os fatos. 

 Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa 

criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que 

venha a exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições 

interiores. 

 Aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. 
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Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas 

interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. “Viver 

junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças 

embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias 

posições. 

 Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir 

os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a 

vida individual e social. 

 

Focada nessas premissas norteadoras, a FACESA incorpora aos seus cursos 

abordagens que busquem: 

 A construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento 

institucional, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e 

integração, globalidade e especificidade. 

 A interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e 

desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu 

compromisso como potencializadora da formação humana e profissional. 

 A construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada 

como processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando 

continuamente sobre o tipo de sociedade que temos e queremos, a função 

dos cursos superiores frente às novas relações sociais e de produção, e 

sobre o perfil do profissional a formar frente às exigências do mercado de 

trabalho. 

 A integração entre ensino, iniciação científica e extensão buscando a 

construção de um processo educacional fundado na elaboração e 

reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e intervenção em 

uma realidade dinâmica e contraditória. 

 A extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a 

coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da 
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pesquisa, socializando o saber, e a coleta do saber não-científico elaborado 

pela comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua 

origem. 

 O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão 

da concepção de conhecimento como atividade humana processualmente 

construída na produção da vida material; e 

 A unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de 

docentes e acadêmicos em atividades de iniciação científica. 

 

Vale salientar, que cada curso oferecido possui seu próprio PPC, que reúne 

informações acerca da concepção do curso, do perfil profissional, dos objetivos, da 

matriz, bem como de todas as ações do curso, tendo em vista uma metodologia 

institucional que privilegia, além de estudos teóricos, a prática vivenciada em cada 

área. Destaca-se nesse PPC a previsão de atividades articuladas ao ensino, à 

iniciação científica e à extensão, buscando a formação de um profissional capaz de 

atuar plenamente no mundo do trabalho, em contínua transformação. 

 

4.1.2 Política de Graduação 

 

A FACESA adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao 

longo de toda a vida”, conforme apresentado pela UNESCO no Relatório da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

 Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que 

nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 

saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá 

acesso, desde o início da vida humana, a não-aceitação de qualquer resposta 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

48 

 

sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em 

contradição com os fatos. 

 Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa 

criar algo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a 

exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições interiores. 

 Aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. 

Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas 

interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. “Viver 

junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças 

embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias 

posições. 

 Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir 

os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a 

vida individual e social. 

 

Focada nessas premissas norteadoras, a FACESA incorpora aos seus cursos 

abordagens que busquem: 

 A construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento 

institucional, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e 

integração, globalidade e especificidade. 

 A interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e 

desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu 

compromisso como potencializadora da formação humana e profissional. 

 A construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada 

como processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando 

continuamente sobre o tipo de sociedade que temos e queremos, a função 

dos cursos superiores frente às novas relações sociais e de produção, e 
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sobre o perfil do profissional a formar frente às exigências do mercado de 

trabalho. 

 A integração entre ensino, iniciação científica e extensão buscando a 

construção de um processo educacional fundado na elaboração e 

reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e intervenção em 

uma realidade dinâmica e contraditória. 

 A extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a 

coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da 

pesquisa, socializando o saber, e a coleta do saber não-científico elaborado 

pela comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua 

origem. 

 O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão 

da concepção de conhecimento como atividade humana processualmente 

construída na produção da vida material; e 

 A unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de 

docentes e acadêmicos em atividades de iniciação científica. 

 

Vale salientar, que cada curso oferecido possui seu próprio PPC, que reúne 

informações acerca da concepção do curso, do perfil profissional, dos objetivos, da 

matriz, bem como de todas as ações do curso, tendo em vista uma metodologia 

institucional que privilegia, além de estudos teóricos, a prática vivenciada em cada 

área. Destaca-se nesse PPC a previsão de atividades articuladas ao ensino, à 

iniciação científica e à extensão, buscando a formação de um profissional capaz de 

atuar plenamente no mundo do trabalho, em contínua transformação. 
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4.1.3 Política de Iniciação Científica 

 

A FACESA planejou o desenvolvimento de políticas de iniciação científica, 

visando ao oferecimento das condições necessárias para uma produção científica 

voltada ao atendimento das demandas locais, regionais, e nacionais. 

A FACESA entende que o investimento em iniciação científica fomenta a 

busca de novos parâmetros institucionais na persecução de seus objetivos e 

finalidades, tanto no ensino quanto na extensão, ao mesmo tempo em que contribui 

para a formação de profissionais autônomos com capacidade crítica e criativa diante 

das circunstâncias que possam encontrar no cotidiano de sua vida profissional. 

A Política Institucional de Iniciação Científica da FACESA considera que: 

 Conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento 

econômico sustentável e responsável de uma região. 

 A prática da iniciação científica contribui para a formação de profissionais 

aptos a propor soluções alternativas e criativas face às transformações 

sociais. 

 

O incentivo e apoio à iniciação científica na FACESA têm como objetivos: 

 Dinamização e manutenção de ações sistemáticas para o estímulo ao 

desenvolvimento de uma cultura de iniciação científica entre docentes e 

acadêmicos. 

 Integração da iniciação científica com o ensino da graduação por meio da 

qualificação docente e da iniciação científica. 

 Disseminação dos conhecimentos resultantes das iniciações científicas por 

meio de publicações e apresentações em eventos científicos. 

 

Visando atingir seus objetivos, a FACESA utiliza, dentre outras, as seguintes 

estratégias de ação: 
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 Apoio à criação de grupos de pesquisa envolvendo docentes internos e 

externos à FACESA voltados a um interesse comum em área do 

conhecimento específica. 

 Estabelecimento de mecanismos de qualificação e capacitação do corpo 

docente. 

 Desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade 

empresarial e órgãos de fomento à pesquisa. 

 Realização de convênios e intercâmbios com instituições públicas e privadas, 

institutos de pesquisa, indústrias e outras organizações para o 

desenvolvimento de projetos comuns. 

 

Vale salientar, que o Programa de Iniciação Científica (PIC), está em fase de 

ampliação/implementação das linhas e grupos de iniciação científica, conta com uma 

verba institucional para apoio aos docentes pesquisadores e acadêmicos de IC, bem 

como parceria entre instituição por meio de grupo de iniciação científica e diretório 

de iniciação científica. O programa contém as seguintes formas de apoio, todas 

regulamentadas e amplamente divulgadas: 

 Apoio à iniciação científica: aquisição de material permanente e de consumo 

aos pesquisadores vinculados aos grupos de iniciação científica institucional. 

 Apoio à qualificação docente: financiamento para participação de 

pesquisadores da Instituição em eventos científicos ou tecnológicos no país 

ou no exterior, com apresentação de trabalhos de iniciação científica de sua 

autoria. 

 Auxílio de iniciação científica: a acadêmicos de graduação, com o objetivo de 

despertar a vocação científica mediante à participação em atividades de 

iniciação científica, propiciando o fortalecimento e a consolidação das linhas 

de iniciação científica da Instituição. 
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Com esse programa busca-se acentuar a qualidade do ensino da FACESA, 

aliando ensino- iniciação científica-extensão. 

 

4.1.4 Política de Extensão 

 

A extensão deve contribuir para viabilizar a relação transformadora entre a 

FACESA e a sociedade. As atividades de extensão, inclusive as de natureza 

desportiva, artística e cultural, visam a valorizar e a estimular a criação e a difusão 

da arte e da cultura, particularmente aquelas patrocinadas pela comunidade, 

refletindo o potencial da FACESA no contexto social e sendo base para o 

desenvolvimento de programas de ensino e produção do saber, recolhendo insumos 

para a contínua revisão do fazer acadêmico. 

A extensão possibilita a expansão de oportunidades de acrescer o 

conhecimento, aliando teoria e prática, razão pela qual suas diretrizes articulam-se 

para a necessidade de uma intervenção que favoreça a abrangência e a integração 

na sociedade, constituindo-se em um espaço privilegiado de formação profissional. 

As práticas de extensão viabilizam o desenvolvimento de ações voltadas, 

sobretudo, para as necessidades locais do entorno em que se situa a FACESA, 

possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades prática/teórica e o 

verdadeiro conhecimento da realidade próxima. Para mais, há uma preocupação da 

FACESA em desenvolver atividades de extensão que se destinem a promover a sua 

integração com a comunidade local ou regional. 

A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para as atividades extensionistas. De acordo com o seu Regimento 

Geral dispõe de um Conselho Superior de Ensino, Iniciação Cientifica e Extensão 

(CONEICE) que é o colegiado deliberativo, normativo e consultivo superior em 

matéria acadêmica, técnico- pedagógica e disciplinar, de coordenação e Diretoria 

Acadêmica das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

Suas normatizações e deliberações são geridas pelo Núcleo de Iniciação 

Científica e Extensão que coordena as atividades, os projetos e programas de 
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extensão.  Todo esse processo é realizado mediante a parceria de docentes, 

acadêmicos, comunidade acadêmica, monitores voluntários de extensão, 

comunidade externa e por meio da celebração de parcerias com empresas e 

organizações. 

Os monitores voluntários de extensão desenvolvem suas atividades junto ao 

Núcleo de Extensão, seguindo o Regulamento da Monitoria Voluntária de Extensão, 

a fim de assegurar a continuidade dos serviços prestados pelos programas de 

extensão à comunidade externa, além disso, os monitores voluntários de extensão 

também desenvolvem atividades de extensão em período de recesso acadêmico 

possibilitando assim, que estas ações sejam perenes. 

A FACESA oferece um espaço - Galeria de Artes - para exposição de artes no 

intuito da valorização da cultura, ainda conta com o Museu de História Natural, para 

visitação. Neste museu é exposta uma diversidade de espécies de animais e plantas 

do cerrado (construção de exsicatas). A visitação é feita principalmente pelos 

públicos alvos dos programas de extensão da FACESA. 

Os temas são abordados ainda por componente curricular específico e 

sempre discutidos em Semanas Acadêmicas e demais eventos. 

No âmbito da Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial – 

Prevê a divulgação e produção de conhecimentos, bem como, atitudes, posturas e 

valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 

capazes de interagir e negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito 

aos direitos legais e valorização da identidade, na busca da consolidação da 

democracia brasileira. Na realização de atividades relacionadas à história e cultura 

afro-brasileira e africana que tem por objetivo, de acordo com o Decreto Nº 

5296/2004, prevê o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura 

dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de 

valorização das raízes africanas da nação brasileira. 

São, neste sentido, desenvolvidas as Semanas de Promoção dos Direitos 

Humanos e Igualdade Étnico-Racial, previstas semestralmente em calendário 

acadêmico, esta semana promove o conhecimento da cultura de diferentes etnias, 
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valorizando, sobretudo as culturas indígena e africana. Os temas são desenvolvidos 

por meio de painéis, exposição de utensílios, adereços, comidas típicas, danças, 

músicas e lendas. 

A estruturação desta semana é realizada com a colaboração da Secretaria 

Municipal de Cultura e Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) - doação de 

materiais de divulgação - área do Ministério da Saúde responsável por coordenar a 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

Estende-se também, neste evento, o foco à divulgação da Política Nacional 

de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, aprovada 

em 2008 e publicada pela portaria nº 2836, de 1º de dezembro de 2011. 

Essa portaria reafirma que a garantia ao atendimento à saúde é uma 

prerrogativa de todo cidadão e cidadã brasileiros, respeitando-se suas 

especificidades de gênero, raça/etnia, geração, orientação e práticas afetivas e 

sexuais e converge com os princípios fundadores do Sistema Nacional de Saúde 

(SUS), ensinados aos nossos acadêmicos: integralidade, universalidade e equidade. 

No âmbito da Inclusão Social – regulamenta-se o desenvolvimento de ações 

voltadas à informação acerca da importância da inclusão social, considerando-se 

como pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000, todo aquele que apresenta limitação temporária ou permanente da 

capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. 

Neste âmbito, vale dar ênfase a estruturação de ações voltadas à criação de 

projetos que abordem a acessibilidade, tomando-se a abrangência do conceito, o 

desenvolvimento de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de 

assegurar o acesso e a permanência, com sucesso, de todos os acadêmicos, em 

especial os que apresentam deficiência ou necessidades educacionais especiais, 

nas instituições de educação superior. Promove-se neste sentido, a implementação 

de ações voltadas à promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência e de 

ações voltadas à inclusão digital. 

No âmbito da divulgação e preservação da Memória e Patrimônio Cultural – 

prevê o desenvolvimento de atividades de divulgação do patrimônio local e regional, 
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principalmente por meio da realização dos Momentos Culturais também inseridos 

nas das Semanas Acadêmicas e demais eventos da FACESA. 

O Momento Cultural, realizado na última sexta-feira de cada mês. Para a 

oportunização deste evento, previsto semestralmente em calendário acadêmico, o 

Núcleo de Extensão estruturou dois bancos de dados. O primeiro arquiva inscrições 

de docentes, acadêmicos, corpo técnico administrativo e demais colaboradores 

interessados em participar do evento. O segundo banco de dados, dispõe de dados 

dos artistas locais e regionais. 

Este evento ocorre em horário de intervalo – nesta ocasião, o horário é 

ampliado para 40 minutos - e tem prioritariamente a finalidade de divulgar as 

habilidades e produções artístico-culturais da comunidade acadêmica e local. É 

realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.  Este momento é de 

extrema importância, pois permite a divulgação não apenas de talentos musicais ou 

que envolvem algum tipo de dança ou expressão corporal, mas também de 

trabalhos de artistas artesãos da região, pois na ocasião, oportuniza-se a exposição 

e venda destes produtos. O que auxilia o crescimento socioeconômico desta região. 

O momento cultural também é inserido em todas as semanas acadêmicas da 

FACESA e demais eventos. 

A memória cultural, à produção artística e o patrimônio cultural são temas 

contemplados por meio do Momento Cultural e da Semana da Promoção dos 

Direitos Humanos e Igualdade Étnico- Racial. Pois nestes eventos são expostos 

respectivamente, parte da cultura local com seus produtos artesanais, comidas 

típicas e danças da região e as diferentes culturas dos povos africanos, indígenas e 

asiáticos. 

Vale ressaltar ainda a tradicional festa junina da FACESA, conhecida na 

região pelas apresentações de danças e comidas típicas regionais. 

Na FACESA, desenvolve suas ações extensionistas por meio da articulação 

destas com o ensino (articulação com os componentes curriculares de cada curso) e 

a iniciação científica. Essa articulação se efetiva com a utilização de alguns 

instrumentos que são: 
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 Os Programas de extensão: Melhor Idade (idosos cadastrados no Centro de 

Terapia Ocupacional – CEMITO). 

 Benjamim (crianças de 06 a 12 anos residentes na comunidade local). 

 Promovendo Saúde nas Escolas (crianças e adolescentes do ensino 

fundamental e médio de escolas locais); e 

 Comando de Saúde nas Empresas (colaboradores do CETESA e de 

empresas parceiras). 

 

4.1.5 Política de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

A FACESA, reconhecendo o importante papel social que a educação 

continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade, 

possui uma política de pós-graduação lato sensu. 

Os programas de pós-graduação lato sensu oferecidos pela FACESA têm 

como objetivos: 

 Contribuir para capacitar recursos humanos, oferecendo um diferencial de 

competitividade para atender à demanda social que exige aprendizado 

contínuo, particularmente nas áreas profissionais. 

 Contribuir para o aperfeiçoamento e capacitação permanentemente do corpo 

docente e para a melhoria do desempenho acadêmico. 

 

A política de pós-graduação lato sensu da FACESA procura ultrapassar a 

rigidez de um processo de planejamento centralizado e de longo prazo, para ser 

entendida como a afirmação de um programa de ação racional passível de 

adaptações impostas pelas mudanças imprevisíveis e aceleradas da sociedade, com 

objetivos e estratégias de intervenção que possam dar respostas eficazes às 

demandas e carências da sociedade. 

Geração de conhecimentos científicos novos que possam resultar em 

benefícios sociais e na melhoria do ensino, por meio: 
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 Da busca pelo desenvolvimento de novas metodologias de ensino 

aprendizagem e da ampla articulação didático científica com retorno para o 

ensino de graduação. 

 Do desenvolvimento de iniciação científica, ampliando o domínio das áreas de 

conhecimento a que estão afetas e possibilitando inovação tecnológica e o 

desenvolvimento teórico. 

 Da integração dos alunos de graduação em programas de iniciação à 

investigação científica, buscando despertar vocações e incentivar, entre os 

estudantes de graduação, talentos potenciais para pesquisa e, em 

consequência, para a produção científica e para o ensino. 

 

Promoção da integração da FACESA com a comunidade local, numa 

articulação entre o tecido produtivo e o tecido social, de modo cooperativo, por meio: 

 Da formação de profissionais mais qualificados para a docência, investigação 

e atuação profissional; e 

 Da promoção e desenvolvimento de parcerias, e outras formas de associação 

com outras instituições acadêmicas, setor empresarial, setor público e terceiro 

setor. 

 

Neste sentido, a FACESA desenvolve atividades de ensino de pós-graduação 

lato sensu, com programas organizados que almejam sua consolidação. Estes têm o 

objetivo de desenvolver e aprofundar a necessidade específica por qualificação de 

profissionais de nível superior, de professores e de pesquisadores, das áreas 

empresarial, estatal e do terceiro setor, capacitando-os a atuar em diferentes 

contextos, num ambiente em permanente transformação, buscando uma abordagem 

interdisciplinar e integrada aos diversos segmentos da sociedade, com 

adaptabilidade e flexibilidade diante da inovação. 

As atividades de ensino de pós-graduação lato sensu são realizadas em 

estreita relação com a graduação visando à melhoria e à renovação desse nível de 
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ensino. A integração graduação com a pós-graduação lato sensu, concorre para a 

melhoria da qualificação dos docentes e para a melhoria da atuação desses 

professores na graduação por meio de uma ampla articulação didático-científica. 

 

4.1.6 Política de Educação Inclusiva 

 

A política de educação inclusiva estabelecida pela FACESA tem como 

objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos 

historicamente discriminados, tendo como perspectiva básica direitos e 

oportunidades iguais para todos os cidadãos. 

A proposta de educação inclusiva da FACESA fundamenta-se, 

prioritariamente, na maior democratização do acesso dos segmentos menos 

favorecidos da sociedade a seus cursos, sem comprometimento do critério de mérito 

como legitimador desse acesso. Dessa forma, a inclusão social é vista de forma 

abrangente, envolvendo padrão econômico e necessidades especiais, entre outros. 

Neste sentido, a FACESA conta com uma política de inclusão social que visa 

a facilitar o acesso e permanência do acadêmico no Ensino Superior, que prima por 

uma “Educação como compreensão e promoção da diversidade humana”, o que 

implica a elucidação de seu papel como agente (re) significador na sociedade, de 

modo a prover uma educação de qualidade para todos, caracterizando a coerência 

entre a missão e suas ações. 

Entre as ações voltadas a esse objetivo, destacam-se: 

 A participação da FACESA em programas governamentais, como Bolsa 

Universitária, FIES e PROUNI, além de oferecer possibilidades de 

financiamentos privados. 

 A oferta de bolsas diversas: bolsas integrais por mérito acadêmico; desconto 

familiar; bolsas para funcionários e familiares; convênios com empresas e 

sindicatos; bolsas de incentivo à segunda graduação para egressos da 

FACESA e de outras IES. 
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 A inserção curricular de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como disciplina 

curricular nos cursos, em atendimento ao Decreto no 5.626, de 22/12/2005. 

 A aplicação da Portaria 3.284, de 07/11/2003, no sentido de assegurar aos 

alunos com deficiência física e sensorial, condições básicas: de acesso ao 

ensino, acesso e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, de todos os 

espaços, mobiliários, equipamentos e edificações das pessoas com 

necessidades especiais. 

 A ampliação de projetos institucionais que contribuam para a inclusão social. 

 

4.17 Política de Inovação 

 

A FACESA busca a inovação acadêmica e administrativa, sustentabilidade 

das ações e gestão colegiada e transparente. Neste sentido, a inovação na 

educação pressupõe, inicialmente, uma reflexão a respeito dos paradigmas que dão 

sustentação às organizações dos currículos, dos espaços e organização de gestão, 

dos espaços e organizações pedagógicos e das decisões no interior da Faculdade. 

É preciso avançar do paradigma cartesiano para o da complexidade, que implica 

princípios norteadores como a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, cooperação, interação, intercâmbio entre organizações e 

instituições, cursos, modalidades, níveis de ensino. 

Nos currículos, é necessário compreender não só a formação técnica 

científica, mas também a formação ética, estética, cultural e política, bem como os 

fundamentos, os conhecimentos que garantam a identidade profissional e 

conhecimentos complementares, possibilitadores de uma vivência acadêmica plena. 

A internacionalização e os intercâmbios no país colocam-se como princípios 

inovadores para o ensino, iniciação científica e extensão. 

O empreendedorismo e a relação com a sociedade externa são importantes 

bases na formação dos acadêmicos, docentes e técnicos administrativos. Os 
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espaços e a organização da gestão acadêmica e administrativa devem seguir 

também o princípio da nucleação, com decisões colegiadas e estruturas 

administrativas coletivas que permitam o desenvolvimento pleno das funções 

fundamentais da Faculdade. 

A gestão administrativa deve ser totalmente informatizada para permitir fluxos 

administrativos e acadêmicos mais ágeis e eficazes. 

Os espaços físicos devem ser planejados tendo a inovação arquitetônica e a 

sustentabilidade ambiental como fundamentos nas proposições. 

 

4.18 Políticas de Educação a Distância 

 

O envolvimento do segmento educacional no processo de globalização 

impulsionado pelas conquistas das novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) tornou-se inexorável. Nesse cenário, as instituições de educação superior 

exercem papel relevante, utilizando a EaD para ampliar os recursos que permitem 

inovar e qualificar o ensino, a iniciação científica e a extensão. 

Vencida a barreira do preconceito da comunidade acadêmica, hoje a EaD, 

particularmente com o uso intensivo da internet, firma-se como um recurso capaz de 

atingir um público alvo cada vez maior e mais diversificado, possibilitando a 

expansão qualificada da oferta de cursos superiores e atendendo a uma demanda 

social explícita e crescente, dirigida para as Faculdades. 

Além de constituir-se numa alternativa viável para democratizar o acesso ao 

ensino superior, as experiências com a EaD proporcionam uma reflexão no 

ambiente institucional sobre as metodologias para o ensino superior, propiciando 

inovação no desenho dos cursos de graduação presenciais, na perspectiva de 

elevar a qualidade desses cursos. 

Com a institucionalização das ações em EaD, a FACESA almeja ofertar 

cursos tecnólogos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu, utilizando essa 

modalidade de ensino, a FACESA ampliará os meios para cumprir sua missão 
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socioeducativa, sem perder de vista o seu compromisso com uma educação 

superior de qualidade. 

O Brasil, caracterizado pelo amplo espaço nacional e sua diversidade 

regional, vivencia o século do desenvolvimento tecnológico, científico e cultural. 

Esse cenário implica uma expansão das fronteiras comerciais e de troca de 

experiências marcada pelo tempo real, em que demanda um redimensionamento no 

mundo do trabalho e nas relações sociais e política, que exige um novo perfil de 

indivíduo e de trabalhador. 

Para tanto, torna-se inadiável contar, para o seu desenvolvimento, com 

Cursos na modalidade à distância (EAD). Ressalva-se que diante de um solo tão 

vasto quanto o brasileiro, os cursos fazem a trilha mais objetiva para uma possível 

reversão dos polos de subdesenvolvimento e analfabetismo que ainda primam no 

nosso território nacional. 

Torna-se, nesta modalidade, o caminho seguro para o acesso às tecnologias 

de informação e comunicação, a construção de conhecimentos contextualizados, 

priorizando a participação salutar e solidária. Entretanto, para que esse cenário 

torne-se uma forma viva, é preciso que o aluno ocupe o centro de todo o processo, o 

que significa questionar, opinar, solicitar ajuda e trocar ideias e opiniões em rede 

com os colegas e tutores. 

A FACESA protocolou no segundo semestre de 2017, conforme previsão 

anterior, Cursos Bacharelados e Tecnológicos na Modalidade a Distância nas áreas 

das ciências humanas, educação e gestão, junto ao Ministério da Educação. Para 

isso, mobilizou uma equipe de profissionais de Tecnologia da Informação e das 

áreas técnicas profissionalizantes, de modo a oferecer os Cursos Técnicos com a 

mesma competência e seriedade dos Cursos presenciais. 

Considerando que as teorias que fundamentam o processo de ensinar e 

aprender na Educação a Distância estão em construção, em lugar de adotar 

qualquer das vertentes conhecidas, a FACESA optou por firmar seus princípios 

epistemológicos, históricos e políticos, mediante a explicitação de como se 

desenvolve esse processo, a quem se destina e os valores envolvidos. 
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Assim, a proposta da FACESA para a oferta de educação na modalidade a 

distância obedece às seguintes diretrizes: 

 Estimular e oportunizar a interação e desenvolvimento de projetos 

colaborativos, proporcionando o reconhecimento, tolerância e respeito à 

diversidade cultural no processo de capacitação e construção do 

conhecimento. 

 Adotar a visão desenvolvimentista da sociedade através do conhecimento, 

preconizando a justiça como foco da educação à distância. 

 Adotar uma estrutura organizacional curricular que exorte a 

interdisciplinaridade pela implementação da transversalidade entre conteúdos 

e metodologias, de forma a permitir a postura reflexiva do acadêmico, tanto 

de forma isolada quanto entre seus pares, demandando a valorização do 

conhecimento previamente acumulado e sua reinterpretação frente a novos 

conceitos, garantindo assim a flexibilização curricular atrelada à aplicação e 

compreensão dos aspectos estudados em sua realidade. 

 Ampliar a capacidade do acadêmico, por meio do desenvolvimento pleno de 

seu potencial, de forma ampla, tanto nos vetores de qualificação para o 

mercado de trabalho quanto para o exercício de sua cidadania e papel social. 

 Oportunizar instrumentos que permitam a recuperação dos estudos de forma 

qualificável e mensurável. 

 Flexibilizar o processo avaliativo por meio de metodologias adequadas ao 

acolhimento de acadêmicos com perfil de aprendizagem diferenciado. 

 Estimular o diálogo e debate racional como mecanismo de compreensão e 

resolução de diferenças culturais, hierárquicas e ideológicas. 

 Confeccionar material didático de apoio em moldes que incentivem o 

progressivo aprendizado e prazer no estudo por meio da compreensão ampla 

da aplicabilidade prática de seus conhecimentos na realidade que o cerca. 

 Incentivar a capacidade e raciocínios dedutivos e indutivos e a iniciativa como 

ferramental para o auto aprendizado; e 
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 Fomentar o usufruto racional de recursos tecnológicos como mecanismos que 

propiciem a obtenção de informação, a revisão crítica dessa informação e a 

comunicação entre docentes, tutores e acadêmicos. 

 

Os instrumentos de estímulo ao auto aprendizado demandarão uma postura 

focada no auto aprendizado com o devido suporte institucional, impelindo o 

acadêmico a estudar e ampliar suas referências de conhecimento de forma 

independente, realizando atividades centradas no processo colaborativo, na 

comunicação dinâmica lançando mão de quaisquer recursos existentes no meio, 

estimulando a capacidade de produção adaptativa. 

Os Cursos a Distância, possuem momentos presenciais teórico-prático. Na 

FACESA, o aluno terá uma formação à altura dos seus anseios e certamente será 

um profissional com amplas possibilidades de ingresso imediato no mercado de 

trabalho, otimizando o tempo e melhor aproveitando as facilidades das tecnologias 

adotadas pelo Sena Aires. 

Como exemplo, temos a ampla Biblioteca Virtual, Tutores especialmente 

contratados para dar suporte ao aluno, Plantão de dúvidas, Estágios garantidos por 

empresas conveniadas, uma Plataforma na Internet de fácil acesso, e equipe 

treinada para tirar dúvidas por diversos canais: telefone, e-mail, chat, fóruns, dentre 

outros. 

Realizando os cursos na modalidade EAD, o aluno poderá administrar melhor 

seu tempo, fazendo suas atividades de estudo via internet e agendando os 

encontros presenciais de acordo com Cronograma previamente estabelecido, ou 

seja: quando previsto, fará as atividades práticas nos encontros presenciais para 

desenvolver suas Habilidades e Competências profissionais. 

 

4.1.8.1 Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

 

A Coordenação Acadêmica a Distância (CAaD) é também conhecida por 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD). A Coordenação Acadêmica a Distância é a 
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instância responsável pela condução, implementação e manutenção dos processos 

e procedimentos acadêmicos e tecnológicos dos seus cursos e programas. 

O NEaD é composto pelo Coordenador Acadêmico do NEaD, pela Central de 

Cursos e pela Gerência de Tecnologia de Informação. Estes dois órgãos são 

responsáveis pelas operações tecnológicas, operação logística, núcleo de ensino-

aprendizagem e centro de produção e recursos multimidiáticos. 

Em relação à Gerência de Tecnologia de Informação, a FACESA administra 

os recursos de tecnologia de informação e comunicação de forma a permitir a 

acessibilidade digital plena para todos os discentes, de forma a derrubar barreiras 

entre o conhecimento e os discentes. Suas Políticas de acessibilidade incluem a 

digital, na modalidade a distância, ao disponibilizar no ambiente virtual de 

aprendizagem recursos didáticos em diferentes linguagens e suportes, tais como 

texto, vídeo, legendas, áudio, entre outras, com base nas orientações do Consórcio 

W3C. 

A FACESA conta com uma equipe multidisciplinar composta por docentes e 

profissionais de TI, programadores em PHP, JAVASCRIPT, CSS3, Python, R e 

HTML5 de forma a executar e a implementar toda e qualquer demanda de 

tecnologia institucional estimulada pelos NDEs dos cursos EAD. Entre as 

ferramentas utilizadas para fins de acessibilidade comunicacional, todas as 

ferramentas baseadas em WEB cumprem os requisitos de acessibilidade digital 

proposto pela W3C, sob a forma do WCAG 2.0 e ARIA, buscando a plena 

compatibilidade com ferramental de acessibilidade digital. 

A FACESA considera o Coordenador de Curso como o educador responsável 

pelo sucesso do curso, sendo que ele deve ter sólida fundamentação conceitual e 

técnica da área, atuar como gestor eficaz, crítico, reflexivo, flexível, proativo, ter 

visão clara e forte para estimular padrões mais elevados de desempenho de todo o 

corpo docente e discente. 

Os Coordenadores de Cursos devem apresentar Plano de Gestão a cada 

semestre, contendo objetivos, metas e indicadores, contemplando Ensino, 

pesquisa/iniciação cientifica e extensão a ser aprovado pela Diretoria Acadêmica. O 
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NEaD subordina-se à Diretoria Acadêmica e articula suas ações com a 

Coordenação Acadêmica Presencial para o cumprimento das metas e ações 

relativas a educação a distância e hibrido tanto para a graduação como para a pós-

graduação. 

 

4.2 Objetivos do curso de Ciências Contábeis 

 

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Ciências Contábeis (Bacharelado), o curso ofertado pela FACESA terá como 

objetivo: 

 

4.2.1 Geral 

 

Formar Bacharéis em Ciências Contábeis com profundo conhecimento das 

técnicas e práticas contábeis ancorados no desenvolvimento de competências e 

habilidades para atuar, de maneira reflexiva, ética, socialmente responsável e 

empreendedora, em atividades relacionadas à produção de informações econômico-

financeiro-patrimoniais das organizações públicas e privadas para contribuir com o 

planejamento e a elaboração de estratégias. 

 

4.2.2 Específicos 

 

São objetivos específicos do Curso: 

 Promover atividades que permitam ao discente ampliar seus conhecimentos 

na área de Contabilidade, contribuindo para a sua formação intelectual e 

estimulando seu senso crítico e sua capacidade analítica. 

 Incentivar a formação humanística, dotando os futuros egressos de 

conhecimentos complementares pertinentes à globalização, ao meio 

ambiente e à responsabilidade social. 
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 Contribuir para a formação de profissionais éticos, qualificados e aptos a 

atuarem como agentes de mudanças, bem como contribuírem para a gestão 

das organizações com espírito empreendedor voltado para o desenvolvimento 

socioeconômico. 

 Preparar o discente com conhecimentos, aptidões e atitudes que o habilitem a 

compreender os fenômenos e as situações que envolvem as organizações, 

com técnicas e instrumentos pertinentes às questões científicas, técnicas, 

sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos 

diferentes modelos de organização. 

 Propiciar as condições para o 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. 

 

4.3 Perfil profissional do egresso 

 

Para atender às expectativas da atual sociedade, o curso de Ciências 

Contábeis da FACESA destina-se a formar profissionais de competência e 

flexibilidade para situações, em condições plenas de atuação eficiente e eficaz, 

preocupados com a relevância social do produto de seu trabalho, apresentando 

habilidades como pró-atividade e criatividade; raciocínio lógico, crítico e analítico; 

visão sistêmica organizacional e estratégica para organizar informações e elaborar 

relatórios de entidades de natureza econômico-financeira ou patrimoniais, que 

contribuam para a tomada de decisão pelos gestores empresariais e/ou acionistas. 

Não obstante, cumpre-se destacar a necessidade desse profissional possuir 

espírito empreendedor, capaz de vislumbrar a novas oportunidades ou nichos de 

negócios ainda não explorados, inclusive podendo direcionar essa qualidade para 

criação de negócios próprios. Como ferramenta estrutural para operacionalizar as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo futuro egresso está a 
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capacidade crítica, estimulada por meio de pesquisas acadêmicas, desafios 

contábeis, iniciação científica, cujo foco esteja direcionado para a resolução de 

situações problema. 

Sob esse enfoque, a formação do egresso deve ser ampla. Entretanto, é 

importante salientar, em outra via, que a formação generalista, não significa que o 

profissional se caracterizará por saber um pouco de tudo, mas sim, por possuir uma 

especialidade sem desconhecer as implicações resultantes de suas decisões no 

contexto global da organização em que atuará e, mais do que isso, no que diz 

respeito à capacidade de resolver situações problema. 

O perfil do egresso encontra-se definido dentro da perspectiva da educação 

continuada e da empregabilidade, propiciando o desenvolvimento de competências 

de autogerenciamento, comunicação, gerenciamento de pessoas/tarefas e 

mobilização para inovação e mudança. 

São características fundamentais do egresso do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis, modalidade EaD, da FACESA: 

 Compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

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

organização. 

 Utilizar adequadamente a terminologia e linguagem e os demais signos das 

ciências contábeis. 

 Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil. 

 Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente 

e eficaz das organizações. 

 Aplicar adequadamente a legislação inerente à função. 

 Desenvolver a liderança entre equipes multidisciplinares. 

 Disseminar informações contábeis com reconhecido nível de precisão. 

 Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil. 
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A Resolução n. 560/1983 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

dispõe sobre as atribuições privativas e compartilhadas do profissional bacharel em 

Ciências Contábeis. O bacharel em Ciências Contábeis pode atuar em empresas 

privadas, no ensino, como profissional liberal e em órgão público. 

Assim, Ao final do curso, o Bacharel em Ciências Contábeis Faculdade de 

Ciências e Educação Sena Aires estará apto para produzir informações contábeis 

confiáveis, desenvolvendo consultorias, perícias, auditorias, revelando assimilação 

de novas informações e tecnologias, apresentando flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou 

emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do Contador. 

O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da FACESA, Modalidade 

EAD, prepara o egresso para as seguintes funções: 

1. Contador: Exercendo a Contabilidade Geral; Contabilidade Financeira; 

Contabilidade Fiscal, Contabilidade Societária; Contabilidade de Custos e a 

Contabilidade Gerencial e Estratégica. 

A Contabilidade Financeira ou Geral quando aplicada às atividades 

específicas, assume uma nova característica, considerando-se as peculiaridades do 

ramo de atividade respectivo. Algumas dessas atividades precisam ser abordadas 

no curso, considerando, principalmente, as demandas regionais. Assim, destacam-

se a Contabilidade Pública, a Contabilidade Rural, a Contabilidade das Instituições 

Financeiras, a Contabilidade Hospitalar, a Contabilidade Industrial, a Contabilidade 

Comercial, a Contabilidade de Seguros, a Contabilidade do Terceiro Setor e 

Contabilidade Ambiental. 

2. Auditoria: Que está dividida em duas áreas distintas, a saber:  

a) Auditoria Interna (com vínculo empregatício), que poderá estar voltada 

exclusivamente para Controles Internos, Auditoria de Sistemas e de 

Gestão. 

b) Auditoria Independente ou Externa (profissional autônomo ou empresa de 

Auditoria). 
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O recém formado em Ciências Contábeis, com o registro no Conselho 

Regional de Contabilidade, já está habilitado para o exercício da Auditoria 

Independente ou Externa, devendo proceder seu registro no Cadastro Nacional de 

Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade (CNAI), criado pela 

Resolução CFC nº 1.019 de 18 de fevereiro de 2005, como resposta à exigência da 

CVM e do BACEN para a realização de exame de qualificação para os auditores que 

atuam nas áreas reguladas por esses órgãos. O CNAI tem por fim cadastrar todos 

os profissionais que atuam no mercado de auditoria independente, permitindo, 

assim, ao Sistema CFC/CRC conhecer a distribuição geográfica desses 

profissionais, como atuam no mercado e o nível de responsabilidade de cada um, 

disponibilizando essas informações aos Conselhos Regionais, para que estes 

possam fiscalizar o exercício profissional com mais eficácia. 

3. Perícia Contábil: As perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais, assim como 

Auditorias e outras atribuições são privativas dos profissionais de ciências 

contábeis (Resolução CFC n 560/83 - Art 3). Pode-se destacar como trabalho 

de Perícia contábil, a apuração de haveres e avaliação de direitos e 

obrigações do acervo patrimonial de quaisquer entidades, em vista de 

liquidação, fusão, cisão, expropriação no interesse público, transformação ou 

incorporação dessas entidades, bem como em razão de entrada, retirada, 

exclusão ou falecimento de sócios entre outros. 

4. Análise Financeira: O curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário 

Estácio Brasília propõe capacitar o egresso para fazer análise econômico-

financeira das entidades, em função dos seguintes aspectos:  

a) Análise de crédito: Analista externo de entidades para fins de concessão 

de crédito do ponto de vista de instituição financeira e vendas a prazo; 

b) Análise de desempenho: Analista interno que avalia indicadores de 

desempenho das entidades; 

c) Análise de investimentos: Analista externo que tem por objetivo, avaliar 

entidades para fins de investimento a nível de mercado de capitais, novos 

negócios, fusões etc.; 
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5. Consultoria: A Consultoria Contábil permite às entidades buscarem, 

esporadicamente, especialistas em determinadas áreas a um custo menor 

que a manutenção de um funcionário permanente; 

6. Empresário da Contabilidade: O egresso estará em condições de conduzir 

escritório de Prestação de Serviços Contábeis; 

7. Outras áreas: Investigador de Fraudes Contábeis, Pesquisador Contábil, 

Professor, Conselheiro, Controller, Auditor Fiscal do Governo e outras áreas 

onde caibam a multidisciplinaridade de Contador. 

 

4.3.1 Competências chave 

 

A presente Proposta Pedagógica do Curso possui compromisso com o 

desenvolvimento de competências para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho do Contador e pelo desenvolvimento 

tecnológico, utilizando os conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas ao longo 

da integralização curricular. 

Portanto, o Bacharel em Ciências Contábeis da FACESA, modalidade EaD, 

desenvolverá, entre outras, o seguinte conjunto de competências: 

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 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 
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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; 

IX. empreender transformações de forma interdisciplinar, compreendendo a 

necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento 

da autoconfiança; 

 

Para que o egresso do curso em Ciências Contábeis possa desempenhar 

suas futuras atribuições profissionais com a qualidade esperada dos graduados pela 

FACESA, as competências gerais apresentadas geram habilidades a serem 

desenvolvidas ao longo de sua formação acadêmica em cada um dos componentes 

curriculares do curso, quando da apresentação do ementário. 

De forma a institucionalizar o acompanhamento do egresso e permitindo a 

determinação das ações institucionais para a melhoria do perfil, bem como manter o 

compromisso com a qualificação continuada de seu pessoal, a FACESA 

institucionalizou a Comissão de Acompanhamento do Egresso, articulando-se com o 

Núcleo de Mobilidade Acadêmica e o Núcleo de Apoio Pedagógico, esta Comissão 

acompanha, sonda e oferta oportunidades para a constante melhoria da atividade 

profissional, social e cívica dos egressos, inclusive por meio de ações sociais e 

extensionistas como a Noite do Egresso, que objetiva a transferência de percepções 
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entre os acadêmicos em graduação e os egressos que já conhecem o mercado 

profissional e suas características. 

Esse trabalho conjunto propiciou a obtenção de uma série de convênios para 

o atendimento das expectativas dos egressos, nas quais podem ser citadas: 

instituições de intercâmbio (Egali Intercâmbio), agências de viagem (Talento 

Viagens), academias (Evolve), escola de língua inglesa e espanhola (Wizard by 

Pearson), estabelecimento de comércio de produtos naturais (Biomundo). A 

prospecção das oportunidades para os egressos culminou inclusive no 

estabelecimento de parcerias com outras IES nacionais (UNICERRADO e ENIAC) e 

do exterior, como a Universidade de Fresno (California,Estados Unidos). Importante 

salientar que a FACESA obteve tais convênios institucionais por meio da atuação 

em conjunto com o Núcleo de Mobilidade Acadêmica, que foca na oportunização de 

intercâmbios culturais com outras IES e estabelecimentos no Brasil e no mundo. 

 

4.4 Integrações teoria e prática 

 

Para que a integração da teoria e da prática ocorram em excelência é 

necessário que se desenvolva uma metodologia de ensino que leve o estudante a 

compreender os fundamentos teóricos e sua relação com a práxis requerida pelos 

usuários. 

A FACESA busca com a modelagem do curso de Ciências Contábeis 

intensificar esforços para aproximar a academia do mercado de trabalho. 

Destarte, para que haja esta interação entre a FACESA e o mercado de 

trabalho, o curso propões em seu currículo o Projeto Integrador, e ainda, terá o 

processo de monitoramento constante, avaliando, período a período, a dispersão 

entre a proposta e a execução pode comprometer os resultados. 

Por outro lado, a FACESA entende que para que exista a qualidade de ensino 

de Contabilidade é imprescindível à conjunção entre as ideias da academia, sem 

descartar, a pesquisa e o desenvolvimento. 
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O ensino não pode restringir-se ao preparo técnico de profissionais para o 

mercado, mas também de oportunizar a geração de novos conhecimentos. 

O curso de Ciências Contábeis da FACESA é peça fundamental para o 

cumprimento desse desafio, em unir a teoria, pesquisa e desenvolvimento e a 

prática. A propósito, neste caso, o profissional de Contabilidade será o pivô central 

para unificar dados contábeis com o processo de gestão, e assim atuar nas 

seguintes áreas. 

 Contabilidade empresarial 

 Contabilidade gerencial 

 Auditoria, controladoria e perícia contábil 

 Finanças corporativas 

 Contabilidade pública 

 

4.5 Coerência do Currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

 

O currículo do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, na modalidade 

EaD da FACESA, foi estruturado de acordo com a Resolução CNE/CES nº 10, de 16 

de dezembro de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Ciências Contábeis, Bacharelado. 

Assim, o Curso de Ciências Contábeis, na modalidade a distância da 

FACESA visa “ensejar condições para que o futuro contador seja capacitado a: 

 compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

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

organização; 

 apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 

apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e 

de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, 

com a plena utilização de inovações tecnológicas; 
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 revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação”. (BRASIL, 

2004).  

 

O curso prevê ainda a oferta das disciplinas de LIBRAS, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura Africana e Indígena em caráter obrigatório, bem como a 

discussão de forma transversal dos temas das Políticas de Educação Ambiental, de 

Educação em Direitos humanos e de relações étnico-raciais e o ensino de história e 

cultura afro-brasileira, africana e indígena como pode ser visualizado no quadro 

abaixo, atendendo assim as diretrizes indicadas no item 4.6: 

 

SEMESTRE COD DISCIPLINA CH EIXOS 

1º 5 Noções Gerais de Direito 60 

Direitos Humanos/ 

Educação das Relações 

Étnico-Raciais 

3 º 18 
Comportamento 

Organizacional 
60 

Direitos Humanos/ 

Educação das Relações 

Étnico-Raciais/ 

4 º 23 
Desenvolvimento 

Sustentável 
60 

Políticas de Educação 

Ambiental 

4 º 25 Políticas Públicas 60 

Direitos Humanos/ 

Educação das Relações 

Étnico-Raciais/ 

5 º 35 Libras 30 Libras 

7 º 50 
Responsabilidade Social e 

Ética 
60 

Direitos Humanos/ 

Educação das Relações 

Étnico-Raciais/ 

8 º 56 
Cultura Africana e Indígena 

 
20 

Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira 
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4.6 Estrutura Curricular 

 

4.6.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental  

 

O Curso de Ciências Contábeis na modalidade a distância aborda, ao longo 

do seu desenvolvimento, aspectos sociais, éticos e da educação ambiental previstos 

pelo Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CP nº 14, de 6 de 

junho de 2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, 

estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, na 

educação básica e na educação superior, orientando a implementação do 

determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe 

sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), definindo seus objetivos e princípios. 

Segundo a Resolução, em seu Artigo 8º, determina como Diretriz Curricular: 

 

§ 1º O respeito à autonomia da dinâmica escolar e acadêmica que deve ser 

desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e 

permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como 

regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico.  

 

§ 2º Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-

graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto 

metodológico da Educação Ambiental, é facultada a criação de componente 

curricular específico. 

 

O atributo "ambiental" na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-

americana mobiliza atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica 

transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental, 
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representando um elemento estruturante que demarca um campo político de valores 

e práticas. 

Ainda, segundo a Resolução, Art. 10: “As instituições de Educação Superior 

devem promover sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa e extensão 

orientadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental”. 

No Título III da Resolução, sobre a Organização Curricular, o Art. 14, 

estabelece que a educação ambiental deve contemplar, dentre outros: 

 

§ 1º A abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relacione 

a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho, 

ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à 

superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social; 

 

§ 2º A abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em 

todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e 

acadêmicas; 

§ 3º O aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos, 

socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, 

valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 

comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração 

presentes na realidade atual; 

 

§ 4º O incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e 

metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental. 

 

Enfatizando o Art. 15, o compromisso da instituição educacional, o papel 

socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e 

diversidade que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular 

são componentes integrantes dos projetos institucionais e pedagógicos da Educação 

Básica e da Educação Superior. 
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§ 2º O planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as idades 

e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade sociocultural dos 

discentes, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e dos territórios em 

que se situam as instituições educacionais. 

 

§ 3º O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo 

reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e 

culturais dos discentes, promovendo valores de cooperação, de relações solidárias e 

de respeito ao meio ambiente. 

 

Nos Artigos 16 e 17, a Resolução destaca a inserção dos conhecimentos 

concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação Superior por meio 

da transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; dos conteúdos dos componentes constantes do 

currículo; da combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares; e de outras formas de inserção na organização curricular, considerando 

a natureza dos cursos. 

A FACESA, em consonância com essa Resolução, promove o estímulo da 

visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando as influências 

políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras: 

 na relação entre sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e 

tecnologia; pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos, 

socioeconômicos, políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade 

socioambiental, valorizando a participação, a cooperação e a ética; 

 reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e olhares 

científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de povos 

originários e de comunidades tradicionais; 
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 vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade e 

o convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat; 

 reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando 

à conquista da justiça ambiental; 

 uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e 

experiências coletivas as quais propõem a integração da comunicação com o 

uso de recursos tecnológicos na aprendizagem.  

 

No Curso de Ciências Contábeis, na modalidade a distância, a Educação 

Ambiental é abordada na disciplina de Desenvolvimento Sustentável, ministrada no 

quarto período, que trata temas como impacto ambiental, urbanização sustentável, 

legislação e direito ambiental, economia do meio ambiente e responsabilidade 

socioambiental, tendo como objetivo ambientar e contextualizar o profissional de 

Ciências Contábeis como agente de transformação sustentável e de preservação do 

meio ambiente sob a ótica da gestão ambiental. 

 

4.6.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais 

 

Com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/1996, pela Lei nº e a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, tornou-se obrigatório nos 

Sistemas de Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares o estudo sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, incluindo nos conteúdos programáticos. 

Diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da 

história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
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nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à história do Brasil. 

A Lei nº 10.639/2003 instituiu o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da 

Consciência Negra”. A partir da referida Lei, o Conselho Nacional de Educação, com 

fundamento no Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004, editou a Resolução 

CNE/CP nº 01, de 17 de julho de 2004, instituindo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições de 

ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial, 

por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de 

docentes. 

Como diretriz curricular, a Resolução CNE/CE nº 01/2004 estabelece que: 

 as instituições de ensino superior devem incluir, nos conteúdos de disciplinas 

e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 

respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 

n.ᵒ 3/2004; 

 o cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das instituições 

de ensino, será considerado na avaliação das condições de funcionamento do 

estabelecimento. 

 

A FACESA promove nos cursos de bacharelado, licenciatura e de tecnologia 

a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, conforme o parecer CNE/CP nº 

03, de 10 de março de 2004, tendo por “objetivo a divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos 

quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 

objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização 

de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira”, conforme o que 
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preconiza as diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. 

A educação para as Relações Étnico-Raciais no Curso de Ciências 

Contábeis, na modalidade a distância da FACESA, é viabilizada por meio da 

abordagem de temas que apontam a importância da diversidade cultural existente 

no País e sua influência no comportamento social. O tema é abordado em 

disciplinas de formação geral e optativas, como por exemplo “Direitos Humanos e 

Ambientais”, “Ética”, “Cultura, Sociedade e Política” na qual são estudadas as 

implicações sociais, ideológicas, valores, interesses, conflitos, postura ética, 

pensamento complexo e pensamento sistêmico, cujos elementos apontam a 

importância da diversidade cultural existente no País e sua influência no 

comportamento social. 

 

4.6.3  Diretrizes Curriculares Nacionais para Direitos Humanos 

 

As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos foram 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução 

CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, a partir do contido no Parecer CNE/CP nº 

08, de 6 de março de 2012. 

As diretrizes estabelecidas foram ancoradas no que dispõe a “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração das Nações Unidas sobre a 

Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011), a 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/1996), o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 

(PMEDH 2005/2014), o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/Decreto 

nº 7.037/2009), o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006) 

e as diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, bem 

como outros documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o direito à 

educação a todos (as)”. 
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Ao editar a Resolução CNE/CP nº 01/2012, o Conselho Nacional estabeleceu 

que a Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à 

educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos 

Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação 

na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais 

e coletivas. 

Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles 

individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de 

igualdade e de defesa da dignidade humana. 

Estabeleceu ainda, conforme disposto no § 2º do Art. 2º, que aos sistemas de 

ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em Direitos Humanos em 

seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e 

cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas, 

implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos nos 

processos educacionais. 

A FACESA, em concordância com as Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos, estrutura-se através do Projeto de Alto Padrão promovendo a 

educação para a mudança e a transformação social, compondo o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), seguindo os princípios de: 

I. dignidade humana; 

II. igualdade de direitos; 

III. reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

IV. laicidade do Estado; 

V. democracia na educação; 

VI. transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII. sustentabilidade socioambiental  
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A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 

Humanos, na organização do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, de 

acordo com o Art. 7º, ocorre das seguintes formas: 

 pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos 

e tratados interdisciplinarmente; 

 como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo acadêmico; 

 de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

interdisciplinaridade. 

 

4.6.4 Flexibilidade dos Componentes Curriculares e às Oportunidades 

Diferenciadas de Integralização dos Cursos 

 

Nos cursos oferecidos pela FACESA, a flexibilidade curricular se reflete em 

diferentes perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das 

matrizes curriculares. 

A flexibilidade curricular permite que a FACESA acompanhe de perto as reais 

demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à 

realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil 

profissional de conclusão. 

A flexibilização do currículo na FACESA se caracteriza tanto pela 

verticalidade, que possibilita a organização do saber ao longo dos semestres e anos, 

quanto pela horizontalidade, que permite o aproveitamento de várias atividades 

acadêmicas para fins de integralização curricular, o que propicia uma formação inter, 

trans e multidisciplinar. 

Nesse sentido, as Atividades Complementares, previstas para os cursos de 

graduação, além de constituírem importantes mecanismos de introduzir a 

flexibilidade também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que 

permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do 
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perfil do egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga 

horária do curso. 

Os PPC sempre que necessário será atualizado para que o acadêmico 

aproveite todas as possibilidades e espaços possíveis de aprendizado, no que se 

refere: à escolha de disciplinas optativas; aos conteúdos das disciplinas; às 

atividades complementares; ao desenvolvimento de ações que permitam interface 

entre ensino, iniciação científica e extensão. Com essa modalidade possibilita-se ao 

acadêmico uma formação integral, generalista e diversificada, maior autonomia 

intelectual e maior corresponsabilidade por sua formação. 

Para promover essa forma de flexibilização curricular, as Coordenações de 

Cursos organizam e gerenciam, a cada semestre, um sistema de ofertas da grade 

horária das disciplinas, observando a periodização curricular e a compatibilidade de 

horários. 

Além disso, a FACESA, desde 2012, introduziu na organização pedagógica e 

curricular de seus cursos reconhecidos a oferta de disciplinas que podem ser 

cursadas semipresencial, com base na Portaria MEC nº 2.253 de 18/01/2001. 

 

4.6.5 Interdisciplinaridade e Transversalidade 

 

A Interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão global 

como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma 

de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática. 

A integração disciplinar possibilita a análise dos objetos de estudo sob 

diversos olhares, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a (re) 

criação do conhecimento. 

Através da interdisciplinaridade, será possível garantir a integração horizontal 

e vertical dos conteúdos, por meio da distribuição das disciplinas nas matrizes 

curriculares. Assim, é indispensável que os conteúdos programáticos das diferentes 

disciplinas que integram a matriz curricular do curso sejam, permanentemente, 

objeto de discussão e atualização. 
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Para permitir a postura reflexiva do acadêmico, a FACESA irá adotar uma 

estrutura organizacional curricular que exorte a interdisciplinaridade pela 

implementação da transversalidade entre conteúdos e metodologias, com a 

valorização do conhecimento acumulado e sua reinterpretação frente à novos 

conceitos. 

Outrossim, isso garantirá a flexibilização curricular atrelada à aplicação e 

compreensão dos aspectos estudados em sua realidade. 

 

4.6.6 Articulação da teoria com a prática 

 

A articulação teoria-prática do Curso de Ciências Contábeis da FACESA, 

baseia-se na tese segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática, 

enfatizando o estudo e a reflexão epistemológica sobre a construção do 

conhecimento no contexto social do educando e dos desafios presentes. 

Os cursos oferecem aos alunos referenciais teórico-práticos que visam a 

aquisição de habilidades. O currículo é concebido de forma flexível, propiciando a 

integração teoria e prática, e o diálogo entre as diferentes áreas e saberes, 

auxiliando no desenvolvimento de competências. 

Outrossim, a articulação da teoria com a prática e o desenvolvimento da 

postura crítico/reflexiva dos discentes e docentes, norteiam o ensino oferecido pela 

FACESA, e objetivam acompanhar os avanços científicos e tecnológicos da 

sociedade globalizada. As metodologias ativas contribuem com esta articulação, ao 

estimular no curso a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-

aprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando a 

pesquisa e situações que demandam análise crítica. 
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4.6.1 Coerência dos Objetivos do Curso e a Estrutura Curricular 

 

O currículo do Curso de Ciências Contábeis da FACESA está coerente com 

os objetivos do curso e com o compromisso da IES com Valparaíso, como também 

com o país em que o curso está inserido (através da oferta na modalidade EAD). 

Para isso promove a formação de profissionais por meio dos conteúdos 

curriculares elencados na matriz curricular que se encontram em concordância com 

os objetivos do curso e priorizam a qualidade da formação de profissionais capazes 

de estimular o desenvolvimento de projetos junto à comunidade. 

 

4.7 Currículo do curso 

 

O currículo do curso de bacharelado em Ciências Contábeis apresenta-se 

subdividido em três eixos de conteúdo: 

I. Eixo de conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos de outras 

áreas do conhecimento, principalmente em: Administração, Economia, Direito, 

Métodos Quantitativos, Matemática e Estatística. 

II. Eixo de conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes 

aos fundamentos da Contabilidade, incluindo as noções das atividades 

atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais, 

governamentais e não-governamentais, de auditorias, perícias, arbitragem e 

controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público e privado; 

III. Eixo de conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular 

Supervisionado, Estudos Independentes, Atividades Complementares, 

Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de Informática utilizando 

softwares atualizados para Contabilidade. 

 

Estes eixos conteudistas têm por finalidade fortalecer a organização curricular 

do curso, com intuito de revelar o conhecimento do cenário econômico e financeiro, 
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nacional e internacional, de forma a proporcionar a harmonização das normas e 

padrões nacionais e internacionais. 

Nesse sentido, o Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e 

Educação Sena Aires, por meio de sua organização curricular e de uma metodologia 

inovadora, cumpre as competências previstas na legislação, fornecendo uma sólida 

formação ao seu corpo discente. 

 

4.7.1 Concepção, Diretrizes e Princípios 

 

A respeito das habilidades e competências que o curso de Ciências 

Contábeis deve possibilitar no processo de formação profissional, destacam-se: 

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 de maneira efetiva no 

processo decisório de seus usuários; 

IV. aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

V. liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 

necessários aos controles técnicos; 

VI. exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 

contábeis; 

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; 

Tais aspectos contidos na Resolução n. 10, de 16 de dezembro de 2004 

(BRASIL, 2004), configuram-se como referências ao Projeto Pedagógico, que se 

consubstanciará nas seguintes orientações: 

 Definição do perfil desejado do formando; 
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 Competências e habilidades requeridas ao profissional de Ciências 

Contábeis; 

 Conteúdos curriculares; 

 Organização curricular; 

 Estágio curricular supervisionado (como componente obrigatório curricular); 

 Atividades complementares; 

 Acompanhamento e Avaliação; 

 Inclusão opcional do trabalho de conclusão de curso (projetos ou artigos 

científicos). 

 

Os conteúdos curriculares possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso, sendo consideradas a atualização da área, a adequação 

das cargas horárias, a adequação da bibliografia, e a acessibilidade metodológica. 

Outrossim, são verificados os conteúdos pertinentes às políticas de educação 

ambiental, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e o 

ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Tais conteúdos vão 

diferenciar o curso de Ciências Contábeis da FACESA dentro da área profissional, 

induzindo o contato com conhecimento recente e inovador. 

 

4.8 Matriz curricular 

 

O plano de integralização da carga horária do curso de Ciências Contábeis da 

FACESA prevê a formação do graduando no período de 4 (quatro) anos, por meio 

da matriz curricular do curso Ciências Contábeis à distância, que está organizada 

com 59 disciplinas (cinquenta e nove), distribuídas em VIII (módulos) a serem 

integralizadas no mínimo de 4 (quatro) e no máximo 6 (seis) anos. A integralização 

dos componentes curriculares compreende um total de 3.515 (três mil quinhentas e 

quinze) horas, já computadas as horas das Atividades Complementares. 
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Ainda de acordo com a legislação, as disciplinas pertencentes aos núcleos de 

formação estão organizadas conforme Quadro – Núcleos de Formação: 

 

QUADRO - NÚCLEOS DE FORMAÇÃO 

 

COD 
Núcleo de 

Formação 
Disciplinas 

% Curso 

Horas 

I Formação Básica 
1;3;4;5;6;7;8;11;12;14;16;17;18;19;20;21

;25;27;36;42;55 
0,4 

II 
Formação 

Profissional 

2; 9; 15; 22; 26; 29; 30; 21; 32; 33; 34; 

37; 38; 39; 40; 41; 43; 45; 46; 49; 50; 51; 

53; 54; 

0,4 

III 
Formação Teórico 

- Prática 

10; 13; 23; 24; 28; 35; 44; 47; 48; 52; 56; 

57; 25; 30 
0,2 

 

Assim, os conteúdos têm sua distribuição de acordo com o Gráfico: 

 

 

QUADRO – MATRIZ CURRICULAR 

SEMESTRE COD Disciplina CH 

1º 

1 
Português e Fundamentos da Comunicação 

Empresarial 
90 

2 Introdução à Contabilidade 60 

3 Introdução à Administração 60 

4 Metodologia Científica 60 

5 Noções Gerais de Direito 60 

6 Matemática 1 60 

SEMESTRE 
Subtotal 390 

MÓDULO I  
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2º 

7 Psicologia das Organizações 30 

8 Direito Societário 30 

9 Contabilidade Básica 60 

10 Fundamentos das Ciências Sociais 60 

11 Introdução à Economia 75 

12 Métodos Quantitativos Estatísticos 65 

13 Tópicos Especiais em Contabilidade I 15 

SEMESTRE 
Subtotal 335 

MÓDULO II 

3º 

14 Gestão de Marketing 60 

15 Contabilidade Intermediária 90 

16 Matemática Financeira 60 

17 Direito Tributário 30 

18 Comportamento Organizacional 60 

19 Direito Empresarial 30 

20 Legislação Trabalhista 70 

SEMESTRE 
Subtotal 400 

MÓDULO III 

4º 

21 Administração Financeira e Orçamentária 90 

22 Contabilidade e Análise de Custos 90 

23 Desenvolvimento Sustentável 60 

24 Filosofia 30 

25 Políticas Públicas 60 

26 Contabilidade Tributária 60 

27 Legislação Tributária 60 

28 Tópicos Especiais em Contabilidade II 15 

SEMESTRE 
Subtotal 465 

MÓDULO IV 
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5º 

29 Auditoria 1 60 

30 Contabilidade Comercial 60 

31 Controladoria 60 

32 Sistema de Informações Contábeis 60 

33 Teoria da Contabilidade 90 

34 Análise das Demonstrações  60 

35 Libras 30 

36 Execução da Gestão Pública 60 

SEMESTRE 
Subtotal 480 

MÓDULO V 

6º 

37 Auditoria 2 60 

38 Contabilidade Avançada 60 

39 Contabilidade Pública 60 

40 Perícia Contábil 75 

41 Contabilidade Gerencial 60 

42 Planejamento Tributário 30 

43 Documentos Fiscais Eletrônicos 20 

44 Tópicos Especiais em Contabilidade III 15 

SEMESTRE 
Subtotal 380 

MÓDULO VI 

7º 

45 Contabilidade Societária 60 

46 Contabilidade das Instituições Financeiras 60 

47 Optativa 40 

48 Auditoria no Setor Público 45 

49 Contabilidade Internacional 60 

50 Responsabilidade Social e Ética 60 

51 Laboratório Contábil 50 

52 Estágio Curricular Supervisionado I 100 
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SEMESTRE 
Subtotal 475 

MÓDULO VII 

8º 

53 Análise e Decisão de Investimentos 60 

54 Instrumentos Financeiros 30 

55 Finanças Corporativas 60 

56 Cultura Africana e Indígena 20 

57 OPTATIVA 40 

58 
Tópicos Especiais em Contabilidade IV 

 
15 

59 Estágio Curricular Supervisionado II 125 

Subtotal 350 

MÓDULO VIII 

TOTAL 3275 

 

QUADRO DE ATIVIDADES QUE INTEGRAM AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Grupo Atividades Pontuação máxima 

1 Atividade de Ensino 90 

2 Atividades de Pesquisa e Produção Científica 90 

3 Atividades de Extensão 60 

 

As horas complementares podem ser distribuídas ao longo dos semestres, 

mediante atividades de ensino, pesquisa e produção cientifica e ainda em atividades 

de extensão, nos tópicos especiais em contabilidade, e possuem suas atividades 

descritas conforme quadro explicativo supramencionado. 

Assim, as horas do curso ficam distribuídas conforme o quadro a seguir: 

 

QUADRO DE HORAS 

Disciplinas 3050 
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Estágio 225 

Atividades complementares 240 

TOTAL 3515 

 

 

4.9 Ementário - Bibliografia Básica e Complementar 

 

O material pedagógico construído para o Curso de Ciências Contábeis da 

FACESA, foi desenvolvido a partir das Unidades de Aprendizagem, que compõem a 

plataforma do Grupo A. 

O Núcleo Docente Estruturante do curso decidiu que para o projeto 

pedagógico serão listadas três bibliografias básicas e cinco bibliografias 

complementares.  No ambiente virtual de aprendizagem, nas unidades de 

aprendizagem estão compostas mais bibliografias, e-books, artigos e vídeos. 

A seguir segue o ementário por semestre com a bibliografia básica e 

complementar do Curso de Ciências Contábeis. 

 

 

1º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS E FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL 

 

Ementa: Comunicação Empresarial na Sociedade da Informação. . Coesão e 

Coerência textual. Correspondências Oficiais. . Teoria da comunicação; Fonética e 

fonologia; Tipologia Textual; Ortografia; Analogia vocabular; Concordância; 

Regência verbal e nominal; Colocação pronominal; Leitura crítica; Redação 

funcional. 
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Bibliografia Básica: 

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

empresarial. 2.ed., Paraná: Grupo A, 2015. 

2. BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed., São Paulo: 

Ática, 2010. 

3. DIENSTBACH, Dalby. Semântica do português. Paraná: Grupo A, 2017. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PÉRSICO, Neide. Comportamento humano nas organizações. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

2. BEHNKE, Mônica Terezinha. Gestão de pessoas: artigos reunidos. Curitiba: 

InterSaberes, 2004 

3. LUIZARI, Katia. Comunicação empresarial eficaz: como falar e escrever 

bem. Curitiba InterSaberes, 2014. 

4. PIMENTEL, Marina de Oliveira. Em pauta: manual prático da comunicação 

organizacional. Curitiba: InterSaberes, 2017. 

5. KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Comunicação 

Organizacional Estratégica. São Paulo: Summuns, 2016. 

 

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE 

 

Ementa: Contabilidade e Campo de Atuação. Finalidade e Objetivos da 

Contabilidade. O patrimônio. Princípios e Convenções Contábeis. Conceitos e 

Características das Contas Patrimoniais e de Resultado. Situação Patrimonial. Plano 

de Contas. Elaboração do Balanço. Demonstração do Resultado do Exercício. 

Regime de Competência. Método das Partidas Dobradas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016.  
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2. ALVES, Aline. Teoria da Contabilidade. Paraná: Grupo A, 2017. 

3. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais. 

São Paulo: Pearson Prentice hall, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Introdutória. São Paulo: 

Revista/Pearson, 2011. 

2. HURT, Robert L. Sistemas de Informações Contábeis: Conceitos Básicos e 

Temas Atuais - Ciências exatas, sociais e aplicadas. 3. ed., Paraná: Grupo A, 

2014. 

3. COGAN, Samuel. Gestão pelos Números Certos: Uma Novela sobre a 

Transformação da Contabilidade Gerencial para as Empresas Lean. Paraná: 

Grupo A, 2012. 

4. DANTAS, Inácio. Contabilidade Introdução e Intermediária. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Freita Bastos: Pearson, 2015. 

5. SAPORITO, Antonio. Contabilidade geral: fundamentos e prática do 

raciocínio contábil. Paraná: Intersaberes, 2017.  

 

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

 

Ementa: Conceitos essenciais da gestão empresarial. Competências necessárias ao 

gestor. Gestão em Cenários de mudança. O processo administrativo. Funções 

Administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Áreas de 

gerenciamento empresarial: Recursos Humanos, Financeira, Marketing, Produção e 

Logística. Eficiência, Eficácia e Efetividade. Ética Empresarial. 

 

Bibliografia Básica: 

1. FERRARI, Fernanda da Luz. Teoria Geral da Administração II. Paraná: 

Grupo A, 2018. 
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2. FRAPORTI, S. et al. Teoria geral da empresa. Paraná: Grupo A, 2018. 

3. JONES, Gareth R.; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da Administração 

Contemporânea. 4. ed., Paraná: Grupo A, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BATEMAN, Thomas S.; Snell, Scott A. Administração. 2. ed., Paraná: Grupo 

A, 2012. 

2. JONES, Gareth R.; George, Jennifer M. Fundamentos da Administração 

Contemporânea. 4. ed., Paraná: Grupo A, 2012. 

3. LAUDON, Kenneth. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed., São Paulo: 

Prentice Hall, 2010. 

4. SGS ACADEMY. Sistemas de Informações Gerenciais em RH. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 

5. STADLES, Adriano. Gestão de Processos com suporte em tecnologia da 

informação. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

6. MAXIMINIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração para 

empreendedores: fundamentos da gestão e da criação de novos negócios. 

2. ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Ementa: Fundamentos da metodologia científica; normas para elaboração de 

trabalhos acadêmicos; métodos e técnicas de pesquisa; a comunicação entre os 

orientados/orientadores; o projeto preliminar de pesquisa; o projeto de pesquisa; o 

experimento; a comunicação científica; a organização do texto científico (normas 

ABNT e VANCOUVER). 

 

Bibliografia Básica: 

1. GRAY, David E. Pesquisa no mundo real. Porto Alegre: Penso, 2012. 
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2. DEMO, Pedro. Metodologia da investigação em educação. Curitiba: 

InterSaberes, 2013. 

3. BELL, Judith. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em 

educação, saúde e ciências sociais. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos da metodologia científica. 

3. ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

2. CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed., São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

3. COLHO, Fábio André Coelho. Ensino de produção textual. São Paulo: 

Contexto, 2016. 

4. KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: 

uma abordagem teórico-prática dialogada. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

5. PEROVANO, Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica. 

Curitiba: InterSaberes, 2016. 

 

 

DISCIPLINA: NOÇÕES GERAIS DO DIREITO 

 

Ementa: Noções de direito. Divisão do direito: ramos do direito público, ramos do 

direito privado. Normas jurídicas: conceito e classificação: vigência e eficácia; 

irretroatividade e interpretação. Constituição. Conceito. Espécies. Rigidez. Emenda 

constitucional. Estado. Conceito. Elementos. Fins, Personalidade jurídica. Formas de 

Estado e de Governo. Regimes governamentais. República como princípio básico do 

direito brasileiro. Estado de Direito. O princípio da divisão dos poderes. Instrumentos 

e condições da República. Órgão do Estado. Constituição econômica. Pessoa física. 

Pessoa jurídica. Bens. Conceito. Classificações. Direitos personalíssimos e 

patrimoniais; reais e obrigacionais.  
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Bibliografia Básica: 

1. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira; GRIVOT, Débora Cristina 

Holenbach. Constituição e administração pública. Paraná: Grupo A, 2018. 

2. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira; MELO, Débora Sinflorio da Silva. 

Introdução ao Direito brasileiro e teoria do Estado. Paraná: Grupo A, 

2018. 

3. ILANES, Miriany Cristini Stadler; FERNANDES, Rodrigo Flores. Direito 

Constitucional I. Paraná: Grupo A, 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ELTZ, Magnum Koury de Figueiredo; DUARTE, Melissa de Freitas. 

Constituição e tributação. Paraná: Grupo A, 2018. 

2. MELO, M.B. de. et al. Instituições dos Processos Administrativo e 

Constitucional. Paraná: Grupo A, 2018. 

3. HACK, Érico. Noções preliminares de direito administrativo e direito 

tributário. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

4. SILVA, Roque Sérgio D’Andréa Ribeiro da. Introdução ao direito 

constitucional tributário. Curitiba: InterSabers, 2013. 

5. VENERAL, Debora Cristina. Direito Aplicado. 2. ed., Curitiba: InterSaberes, 

2017. 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 1 

 

Ementa: Números naturais, inteiros, reais, logaritmos. Conjuntos Numéricos. 

Conceito de Função polinomial, logarítmica, exponencial e racional simples. Funções 

Trigonométricas. Equação do Primeiro Grau. Definição formal de Limites. Limites e 

Continuidade. Derivadas e funções Trigonométricas.  
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Bibliografia Básica: 

1. SAFIER, Fred. Pré-Calculo. 2. ed., Paraná: Grupo A, 2011. 

2. SHARPE, Norean R.; De Veaux, Richard D.; Velleman, Paul F. Estatística 

Aplicada: Administração, Economia e Negócios. Paraná: Grupo A, 2011. 

3. LIPSCHUTZ, Seymour; Lipson, Marc. Álgebra Linear. 4. ed., Paraná: Grupo 

A, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CASTANHEIRA, Nelson P. Calculo Aplicado a Gestão e aos Negócios. 

Curitiba: Intersaberes, 2016. 

2. LEVIN, Jack. Estatística para ciências humanas. São Paulo: Prentice Hall, 

2004 3- JACQUES, I. Matemática para economia e administração. São 

Paulo: Pearson, 2010. 

3. CASTANHEIRA, N. P. Noções de matemática comercial e financeira. 

Curitiba: Intersaberes, 2012. 

4. SANTOS, Luiz Fernando Barcellos dos. Gestão de custos: ferramentas para 

a tomada de decisões. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

 

 

2º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÃOES 

 

Ementa: A Psicologia como ciência. Personalidade. Papéis e valores. O Processo 

de liderança. Tensão e conflito. Funcionamento e desenvolvimento de grupos. 

Jogos; Relacionamento Interpessoal; Aprendizagem nas organizações. 
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Bibliografia Básica: 

1. PUENTE-PALACIOS, Katia; PEIXOTO, Adriano de Lemos Alves. 

Ferramentas de Diagnóstico para Organizações e Trabalho Um Olhar a 

partir da Psicologia. Paraná: Grupo A, 2015. 

2. SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias. Novas Medidas do Comportamento 

Organizacional. Paraná: Grupo A, 2014. 

3. MYERS, David G. Psicologia Social. 10. ed., Paraná: Grupo A, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo. Psicologia, 

organizações e trabalho no Brasil. 2. ed., Paraná: Grupo A, 2014. 

2. BORGES, Livia de Oliveira. O Trabalho e as Organizações: Atuações a 

partir da Psicologia. Paraná: Grupo A, 2013. 

3. ABBAD, Gardênia; MOURÃO, Luciana. Medidas de Avaliação em 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação: Ferramentas para Gestão de 

Pessoas. Paraná: Grupo A, 2012. 

4. ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal. Orientação para Aposentadoria nas 

Organizações de Trabalho: Construção de Projetos para o Pós-Carreira. 

Paraná: Grupo A, 2010. 

5. ZANELLI, José Carlos. Estresse nas Organizações de Trabalho: 

Compreensão e Intervenção Baseadas em Evidências. 2.e.d, Paraná: Grupo 

A, 2010. 

6. Revista de Psicologia e Política http://www.fafich.ufmg.br/~psicopol/psicopol/ 

 

 

DISCIPLINA: DIREITO SOCIETÁRIO 

 

Ementa: Atividade empresarial. Conceito, teoria geral dos créditos e títulos de 

crédito. Contratos comerciais: noções gerais. Contrato mercantil e contrato civil. 

Características particulares dos contratos contrato civis. Operações Societárias. 
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Propriedade industrial e intelectual e necessidade de registro. Recuperação de 

empresas e sua diferenciação da concordata. Sociedade em comandita simples e 

por ações. Sociedade em conta de participação. Sociedade em nome coletivo. 

Sociedades empresárias: espécies  

 

Bibliográfia Básica:  

1. SANTOS, Tiago Ferreira et a. Legislação Empresarial aplicada. Porto 

Alegre: Grupo A, 2018. 

2. Branchier, Alex Sander Hostyn. MOTA, Fernando Previdi. Direito 

Empresarial. Curitiba: InterSaberes, 1ª ed., 2012. 

3. CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Direito Societário e Regulação Econômica. 

Baueri, SP: Manole, 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BLOK, MARCELA. COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA: 

atualizado de acordo com a Lei Anti-Corrupção Brasileira (Lei 12.846) e o 

Decreto-Lei 8.421/2015. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 

2. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira; MELO, Débora Sinflorio da Silva. 

Introdução ao Direito brasileiro e teoria do Estado. Paraná: Grupo A, 

2018. 

3. VENERAL, Debora Cristina. Direito Aplicado. 2.ed., Curitiba: InterSaberes, 

2017. 

4. NOBREGA, Camile e Silva. Direito Empresarial e Societário. Curitiba: 

InterSaberes, 2015. 

5. POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito Empresarial: o estabelecimento e seus 

aspectos contratuais. Barueri, SP: Manole, 2006. 
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DISCIPLINA: CONTABILIDADE BÁSICA 

 

Ementa: O Patrimônio. Princípios. Características Qualitativas da Informação 

Contábil. Contas e Planos de Contas. Registro Contábil. Variações patrimoniais. 

Razonetes e Balancetes de verificação. Livro Diário e Livro Razão. Método das 

Partidas dobradas. Apuração de Resultado e sua destinação. Balanço Patrimonial. 

Demonstração de Resultado do Exercício: classificação de receitas e despesas e 

estruturação do demonstrativo. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado. Notas 

Explicativas.  

 

Bibliografia Básica: 

1. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais. 

São Paulo: Pearson Prentice hall, 2009. 

2. HURT, Robert L. Sistemas de Informações Contábeis: Conceitos Básicos e 

Temas Atuais - Ciências exatas, sociais e aplicadas. 3. ed., Paraná: Grupo A, 

2014. 

3. MELO, Moisés Moura de. BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

 

Bibliografia Complementar 

1. GARRISON, R. H.; NOREEN, E. W.; BREWER, P. C. Contabilidade 

gerencial. 14. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 776 p. E-book. ISBN 

9788580551617. 

2. ALVES, Aline. Teoria da Contabilidade. Paraná: Grupo A, 2017. 

3. HURT, Robert L. Sistemas de Informações Contábeis: Conceitos Básicos e 

Temas Atuais - Ciências exatas, sociais e aplicadas. 3. ed., Paraná: Grupo A, 

2014. 

4. SAPORITO, Antonio. Contabilidade geral: fundamentos e prática do 

raciocínio contábil. Paraná: Intersaberes, 2017. 
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5. BAZZI, Samir. Contabilidade em Ação. Paraná, InterSaberes, 2014. 

 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Ementa: As transformações no mundo do trabalho. Conhecimento e Crítica. 

Cidadania e Desigualdade Social. Governo e Justiça. Introdução à Ética. 

Responsabilidade Moral. Unibersalismo, Relativismo, Multiculturalismo. Teorias 

sociológicas: Durkheim, Weber e Marx. 

 

Bibliografia Básica: 

1. AZEVEDO, Vanessa Lúcia Santos; MARTINS; Silvia Santiago. Política 

social. Paraná: Grupo A, 2018. 

2. BARROSO, Priscila Farfan; BONETE, Wilian Junior. Antropologia e Cultura. 

Paraná: Grupo A, 2018. 

3. WITT, Jon. Sociologia. 3. ed., Paraná: Grupo A, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. FERREIRA, Adriana Ferreira; KALAJUN, Jacqueline. Trabalho e 

sociabilidade. Paraná: Grupo A, 2018. 

2. SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6. ed., Paraná: Grupo A, 2006. 

3. AFFONSO, Ligia Maria Fonseca. Mobilização social. Paraná: Grupo A, 

2018. 4 - AFFONSO, Ligia Maria Fonseca. Gestão Social. Paraná: Grupo A, 

2018. 

4. Organizações & Sociedade – O&S http://www.revistaoes.ufba.br/ 
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DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

 

Ementa: Economia no mercado e seus princípios. Cenário Macroeconômico. 

Estruturas de mercado. Classificação dos bens, serviços e fatores de produção. 

Análise da oferta, da demanda e preço de equilíbrio. Explica como os modelos 

teóricos da microeconomia podem auxiliar no processo de decisão em gestão. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SILVA, Daniele Fernandes; AZEVEDO; Iraneide S. S. Economia. Paraná: 

Grupo A, 2017. 

2. SAMUELSON, Paul A.; Nordhaus, William D. Economia. 19. ed., Paraná: 

Grupo A, 2012. 

3. FRANK, Robert H.; Bernanke, Ben S. Princípios de Economia. 4. ed., 

Paraná: Grupo A, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SILVA, Filipe Prado Macedo da; LOPES, Jaíza Gomes Duarte. Economia 

Política. Paraná: Grupo A, 2018. 

2. SILVA, Daniele Fernandes da. Realidade Socioeconômica e Política 

Brasileira. Paraná: Grupo A, 2018. 

3. HUBBARD, R. Glenn; O’Brien, Anthony. Introdução a Economia. 2. ed., 

Paraná: Grupo A, 2010. 

4. HURT, Robert L. Sistemas de Informações Contábeis: Conceitos Básicos e 

Temas Atuais. 3. ed., Paraná: Grupo A, 2014. 

5. DORNBUSCH, Rudiger; Fischer, Stanley; Startz, Richard. Macroeconomia.  

11. ed., Paraná: Grupo A, 2013. 

6. Economia & Gestão – E&G 

http://www.iceg.pucminas.br/espaco/revista/index_n.asp 
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DISCIPLINA: MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS 

 

Ementa: Apresenta os principais e mais frequentes conceitos utilizados em 

Estatística e as técnicas básicas de análise de dados para que o aluno esteja, ao 

final da disciplina, apto a realizar um bom planejamento de um estudo estatístico e 

realizar análises estatísticas básicas dos dados resultantes desse estudo. Deve 

estar preparado, também, para realizar interpretações de resultados estatísticos de 

relatórios analíticos. 

 

Bibliografia Básica: 

1. LOYO, Tiago. Variáveis complexas. Paraná: Grupo A, 2018. 

2. BECKER, João Luiz. Estatística Básica: Transformando Dados em 

Informação. Paraná: Grupo A, 2015. 

3. SPIEGEL, Murray R. Probabilidade e Estatística. 3. ed., Paraná: Grupo A, 

2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SHARPE, Norean R. Estatística Aplicada: Administração, Economia e 

Negócios. Paraná: Grupo A, 2011. 

2. LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra Linear. 4. ed., Paraná: Grupo A, 2013 . 3 - 

SAFIER, Fred. Pré-Calculo. 2. ed., Paraná: Grupo A, 2015. 

3. SPIEGEL, Murray R. Manual de Fórmulas e Tabelas Matemáticas. 3. ed., 

Paraná: Grupo A, 2011. 

4. ROSS, Sheldon. Probabilidade. 8. ed., Paraná: Grupo A, 2012 

 

 

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I 

 

Ementa: Apresentação de Cases das empresas locais com temáticas relacionadas 

às disciplinas do semestre (Projeto integrador) 
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Bibliografia Básica: 

1. Pensar contábil – Periódico assinado – Disponível em: 

<http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil>. 

2. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016. 

3. BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades 

por ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm 

 

Bibliografia Complementar: 

1. Harvard Business Reviw – Periódico Assinado: https://hbr.org/ 

2. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – DE AUDITORIA 

INDEPENDENTE DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL HISTÓRICA Disponível em: 

< https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-

auditoria-independente/ 

3. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – Disponível em  

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-

completas/ 

4. BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Disponível em: < 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos> 

5. BRASIL. Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos 

da Lei 6404/76, e da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976, e estabelece às 

sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação 

de Demonstrações Financeiras. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Lei/L11638.htmBRASIL. Lei n° 4320, de 17 de março de 1964: 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito 

Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm 

https://hbr.org/
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6. Revista do BNDES Área: Administração de Empresas. Administração Pública. 

Contabilidade. Economia. Geografia Tipo de Material: Periódicos com texto 

completo. 

7. READ – Revista Eletrônica de Administração. http://read.adm.ufrgs.br/ 3-

 Harvard Business Review. 

8. Revista de Gestão da USP - REGE-USP http://www.regeusp.com.br/ 

9. Revista de Administração e Inovação – RAI http://www.revista-rai.inf.br/ojs- 

2.1.1/index. php/rai1 

10. Brazilian Administration Review – BAR 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2 

11. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9. ed. 

São Paulo: Manole, 2014. 

12. MELO, Moisés Moura de. BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

13. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

14. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

 

 

3 º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: GESTÃO DE MARKETING 

 

Ementa: Fundamentos e práticas de ações e estratégias de marketing. Mapeamento 

da competitividade e planejamento de marketing. Conceitos e fundamentos. O 

pensamento estratégico: origens e evolução. O modelo de tomada de decisões 

estratégicas nas organizações. Segmentação e Posicionamento. Implementação, 

avaliação e controle. Ética no Marketing. 
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Bibliografia Básica: 

1. GREWAL, Dhruv. Marketing. 4. ed., Paraná: Grupo A, 2017. 

2. FARIAS, Cláudio V. S. Estratégia de Marketing. Paraná: Grupo A, 2016. 

3. OLIVEIRA, Braulio et al. Gestão de Marketing. São Paulo: Perason Pretince 

Hall, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. AAKER, David On Branding. 20 princípios que decidem o sucesso das 

marcas. Paraná: Grupo A, 2015. 

2. BELCH, George E. Propaganda e Promoção: Uma Perspectiva da 

Comunicação Integrada de Marketing. 9. ed., Paraná: Grupo A, 2014. 

3. KOTLER, Philip. Princípios de marketing. 15. ed. São Paulo: Perason 

Education do Brasil, 2015. 

4. CATEORA, Philip R. Marketing Internacional. 15. ed., Paraná: Grupo A, 

2013. 

5. FARRIS, Paul W. Métricas de Marketing: O Guia Definitivo de Avaliação do 

Desempenho do Marketing. 2. ed., Paraná: Grupo A, 2011. 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA 

 

Ementa: Demonstrações Contábeis. Operações com mercadorias. Perdas 

Estimadas com créditos de Liquidação Duvidosa. Descontos com Duplicatas. 

Depreciação e Amortização. Obrigações trabalhistas e previdenciárias. Provisões e 

Reservas. Instrumentos Financeiros. 

 

Bibliografia Básica 

1. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 
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3. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

 

Bibiliografia Complementar 

1. DANTAS, Inácio. Contabilidade Introdução e Intermediária. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Freita Bastos: Pearson, 2015. 

2. COSTA, Rosenei Novochadlo da Costa. Contabilidade Avançada: uma 

abordagem direta e atualizada. Paraná: InterSaberes, 2016. 

3. SAPORITO, Antonio. Contabilidade geral: fundamentos e prática do 

raciocínio contábil.Paraná: Intersaberes, 2017. 

4. DANTAS, Inácio. Depreciação, Amortização e Exaustão do Ativo 

Imobilizado/ Intangível: Contabilidade Societária e Fiscal. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2016. 

5. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Ementa: Conceitos Fundamentais: Objetivo da Matemática Financeira, valor do 

dinheiro no tempo, juros, fluxos de caixa; Regime de Juros Simples; Equivalência de 

capitais a juros simples; Regime de Juros Compostos; Equivalência de capitais a 

juros compostos; Séries Uniformes de Pagamento; Anuidades; Fluxos de Caixa 

Quaisquer; Sistemas de Amortização; Aplicações da matemática financeira às 

operações do mercado financeiro; Aplicações da matemática financeira à análise de 

investimentos e processos decisórios. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CASTRO, Manuela Longoni de; ZOT, Wili Dal. Matemática financeira: 

Fundamentos e aplicações. Paraná: Grupo A, 2015. 
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2. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10. ed., 

Paraná: Grupo A, 2014. 

3. SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de 

investimentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ROCHA, Alex. Tópicos de matemática aplicada. Curitiba: InterSaberes, 

2013. 

2. BESSANEZI, Rodney Carlos. Introdução ao cálculo e aplicações. São 

Paulo: Contexto, 2015. 

3. ALVES, Aline; Mattos, João Guterres de; Azevedo, Iraneide S. S. Engenharia 

Econômica. Paraná: Grupo A, 2017. 

4. GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática Financeira com HP 12c e Excel. 

São Paulo: Prentice Hall, 2006. 

5. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed., 

São Paulo: Pearson, 2010. 

 

 

DISCIPLINA: DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Ementa: Noções Preliminares de Direito Tributário. Obrigação Tributária. 

Competência Tributária. Execução Fiscal. Tipos de Tributos. Sujeitos da Obrigação 

Tributária. Crédito Tributário. Suspensão da Exigibilidade e Extinção do Crédito do 

Tributário. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MESSA, Ana Flávia. Direito Tributário e Financeiro. São Paulo, Rideel, 7ª 

ed., 2016. 

2. CAROTA, José Carlos. Manual de Direito Tributário Aplicado. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2016. 
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3. ELTZ. Magnoum Loury de Figueiredo et al. Constituição e Tributação. Porto 

Alegre: SAGAH, Grupo A, 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira; MELO, Débora Sinflorio da Silva. 

Introdução ao Direito brasileiro e teoria do Estado. Paraná: Grupo A, 

2018. 

2. SILVA, Roque Sérgio D’Andréa Ribeiro da. Introdução ao direito 

constitucional tributário. Curitiba: InterSabers, 2013. 

3. HACK, Érico. Noções preliminares de direito administrativo e direito 

tributário. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

4. PINTO, Fabiana Lopes. Direito Tributário. Barueri, SP: Manole, 2012. 

5. HACK, Érico. Direito Tributário Brasileiro. Curitiba: InterSaberes, 2015 

 

 

DISCIPLINA: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Ementa: Introdução ao Comportamento Organizacional. Comportamento, 

Personalidade e Valores Individuais. Estresse no trabalho. Percepção. Liderança em 

contextos organizacionais. Emoção no trabalho. Satisfação e compromisso no 

trabalho. Estruturas Organizacionais. Dinâmica de equipe. Cultura Organizacional. 

Tomada de Decisão. Mudança Organizacional. Envolvimento dos funcionários na 

tomada de decisão. Motivação. Poder e Influência no Local de Trabalho. Conflito no 

trabalho. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MCSHANE, S. L.; VON GLINOW, M. A.  Comportamento organizacional. 

Porto Alegre: AMGH, Grupo, A, 2013. 374 p. 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional - a dinâmica de 

sucesso das organizações. 3. ed. Manole, 2014. 
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3. PÉRSICO, Neide. Comportamento humano nas organizações. Curitiba: 

IntersSaberes, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. NEWSTROM, J. W. Comportamento organizacional: o comportamento 

humano no trabalho. São Paulo: McGraw-Hill, Grupo A, 2008. 

2. SCHERMERHORN JR., J. R.; HUNT, J. G.; OSBORN, R. N. Fundamentos 

de comportamento organizacional. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, Grupo A, 

2005. 

3. BEHNKE, Mônica Terezinha. Gestão de pessoas: artigos reunidos. Curitiba: 

InterSaberes, 2004. 

4. SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias. Novas Medidas do Comportamento 

Organizacional. São Paulo, Artmed, Grupo A, 2014. 

5. ROBBINS, Stephen et al. Comportamento Organizacional. São Paulo: ed. 

Pearson Prentice Hall, Grupo A, 2010. 

 

 

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL 

 

Ementa: Atuação Empresaria: Direito do trabalho e consumidor. Contrato Social e 

Administração da Sociedade Limitada. Estabelecimento e Ponto Comercial. 

Sociedade Limitada. Sociedade Anônima: regras gerais. Capital Social. Resolução e 

Dissolução de Sociedade. 

 

Bibliografia Básica: 

1. POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito Empresarial: o estabelecimento e seus 

aspectos contratuais. Barueri, SP: Manole, 2006. 

2. NOBREGA, Camile e Silva. Direito Empresarial e Societário. Curitiba: 

InterSaberes, 2015. 
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3. SANTOS, Tiago Ferreira el a. Legislação Empresarial aplicada. Porto 

Alegre: Grupo A, 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Direito Societário e Regulação Econômica. 

Baueri, SP: Manole, 2018. 

2. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira; MELO, Débora Sinflorio da Silva. 

Introdução ao Direito brasileiro e teoria do Estado. Paraná: Grupo A, 

2018. 

3. Branchier, Alex Sander Hostyn. MOTA, Fernando Previdi. Direito 

Empresarial. Curitiba: InterSaberes, 1ª ed., 2012. 

4. NIARADI, George. Direito Empresarial. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2002. 

5. ALCANTARA, Silvano Alves. Direito Empresarial e Direito do Consumidor. 

Curitiba, InterSaberes, 2017. 

 

 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

 

Ementa: História do Direito do Trabalho. Empregado. Empregador. Contrato 

Individual do Trabalho. Convenções e Acordos Coletivos. Normas Especiais e Tutela 

do Trabalho. Legislação Complementar. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BARBOSA, Maytê Ribeiro Tamura Meleto et al. Legislação e Rotina 

Trabalhista e Previdenciária. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2018. 

2. CORDEIRO, João. MOTA, Adriano. Direito do Trabalho na prática. São 

Paulo: Rideel, 2013. 

3. ALCANTARA, Silvano Alves. Legislação Trabalhista e Rotinas 

Trabalhistas. 2 ed. Curitiba: InterSaberes, 2016. 
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Bibliografia Complementar: 

NOBREGA, Camile Silva. Direito empresarial e societário. 2 ed. Curitiba: 

Intersaberes, 2018. 

VENERAL, Debora Cristina. Direito Aplicado. 2ª. ed. Curitiba: InterSaberes, 2017. 

ALCÂNTARA, Silvano Alves. Direito empresarial e direito do consumidor. 

Curitiba: InterSaberes, 2017. 

ALMEIDA, André Luiz Paes. Vade Mecum Trabalhista. 8 ed. São Paulo: Rideel, 

2012. 

GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira; MELO, Débora Sinflorio da Silva. 

Introdução ao Direito brasileiro e teoria do Estado. Paraná: Grupo A, 2018. 

 

 

4º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 

Ementa: Significado e objetivo da Administração Financeira. Administração do 

capital de giro. Administração de recursos de longo prazo. Custo de capital. 

Estrutura financeira da empresa. Avaliação de alternativas de investimento. Fusão e 

descentralização. Aquisição de outras empresas. Orçamentos: conceitos básicos e 

as suas diferentes modalidades. Administração do Fluxo de Caixa Análise do 

Desempenho Empresarial: rentabilidade, endividamento, estrutura, Modelo CAPM. 

Risco de Carteira 

 

Bibliografia Básica: 

1. AZEVEDO, Iraneide S. S.; ALVES, Aline. Orçamentos, Custos e Finanças 

no Setor Público. Paraná: Grupo A, 2017. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

114 

 

2. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10. ed., 

Paraná: Grupo A, 2014. 

3. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W. Fundamentos de 

Administração Financeira. 9. ed., Paraná: Grupo A, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. LUZ, Érico Eleuterio. Gestão financeira e orçamentária. São Paulo: 

Pearson, 2015. 

2. CORTIANO, José Carlos. Processos básicos de contabilidade e custos: 

uma prática saudável para administradores. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

3. IZIDORO, Cleyton. Gestão de tesouraria. São Paulo: Pearson, 2015. 

4. SANTOS, Luiz Fernando Barcellos dos. Gestão de custos: ferramentas para 

a tomada de decisões. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

5. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 14. ed., 

São Paulo: Pearson Education Brasil, 2017. 

6. MARQUES, Vagner Antonio; CUNHA, Jacqueline V.A. ; MARIO, P. C. . 

Modelos de Valuation utilizados pelos Fundos Mutuos de Investimentos 

em Empresas Emergentes (FMIEE). Pensar Contábil, v. 13, p. 33-41, 2011. 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS 

 

Ementa: Classificação dos Custos. Métodos de Custeio. Custeio por absorção. 

Custeio Variável. Custos de Matéria- Prima. Custo de Mão de Obra. Custos Diretos e 

Indiretos. Departamentalização. Margem de Contribuição. Relações Custo-volume e 

Lucro. Custos de Serviços. 

 

Biliografia Básica: 

1. STARK, José Antônio. Contabilidade de custos. São Paulo: Perason 

Prenticce Hall, 2007. 
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2. CRUZ, June Alison Westarb. Formação de preços: mercado e estrutura de 

custos. Curitiba: Intersaberes, 2012. 

3. ALVES, Aline et al. Análise de Custo. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A. 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. EVANDIR, Megliorini. Custos analise e gestão. 2. ed., São Paulo: Prentice 

Hall, 2007. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

3. SANTOS, Luiz Fernando Barcellos dos. Gestão de custos: ferramentas para a 

tomada de decisões. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

4. HORNGREN, Charles T. Contabilidade de custos. v. 1: uma abordagem 

gerencial. 11. ed. São Paulo: Prentice hall, 2004. 

5. CORTIANO, José Carlos. Processos básicos de contabilidade e custos: 

uma prática saudável para administradores. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

 

 

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Ementa: Principais conceitos da gestão com sustentabilidade. Aspectos da 

sustentabilidade. Demonstra como realizar a identificação de aspectos e impactos 

ambientais e a elaboração de um programa para reduzir esses impactos, através de 

controles, metas e monitoramento, para que assim a organização comece a reduzir 

ou eliminar seus impactos ambientais através de metodologias mais limpas. Gestão 

Socioambiental. 

 

Bibliografia Básica: 

1. Leite, Carlos. Cidades Sustentáveis Cidades Inteligentes: Desenvolvimento 

Sustentável num Planeta Urbano, 1ª edição. Ed. Grupo A. 2012. 

2. OLIVEIRA, Márcia Maria Dosciatti de. Cidadania, meio ambiente e 

sustentabilidade. Caxias do Sul, RS: Educs, 2017. 
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3. PHILIPPE JR, Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce. Gestão de natureza 

pública e sustentabilidade. Barueri, SP: Monole, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PHILLIP JR. Arlindo. Gestão empresarial e sustentabilidade. Barueri: 

Manole, 2017. 

2. ANTONOVZ, Tatiane. Contabilidade ambiental. Curitiba: ImterSaberes, 

2014.7 

3. ALENCASTRO, Mário Sérgio Cunha. Ética e meio ambiente: construindo as 

bases para um futuro sustentável. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

4. SILVA, Cesar. Sistema de gestão ambiental. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

5. BERTÉ, Rodrigo. Meio ambiente: certificação e acreditação ambiental. 

Curitiba: InterSaberes, 2017. 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Ementa: Homem um ser no mundo; Concepção do que é filosofia; Mito e ciência; 

Filosofia na linha do tempo, Clássica, Medieval, Moderna e Contemporânea com 

seus principais pensadores; Desdobramento da Filosofia – Ética. Lógica. 

Metafísica/Ontologia, Política, Estética, Física; Correntes filosóficas e suas 

influências. 

 

Bibliografia Básica: 

1. RACHELS, James. Os Elementos da Filosofia Moral. 7. ed., Paraná: Grupo 

A, 2013. 

2. CHILD, William. Wittgenstein. 1ª edição. Ed. Grupo A. 2013. 3 - GASTON, 

Sean Derrida. 1ª edição. Ed. Grupo A. 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 
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1. CHILD, William. Wittgenstein, Ed. Grupo A, 2013. 2 - GASTON, Sean. 

Derrida, Ed. Grupo A, 2013. 

2. GREAVES, Tom. Heidegger, Ed. Grupo A, 2012. 4 – HUGH, H. Benson. 

Platão, Ed. Grupo A, 2012  5 - HAASE, Ullrich. Nietzsche, Ed. Grupo A, 2011. 

 

 

DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Ementa: Políticas Públicas compreende o conjunto das decisões e ações propostas 

por um ente estatal, em uma determinada área (saúde, educação, transporte, 

reforma agrária etc.), de maneira discricionária ou pela combinação de esforços com 

determinada comunidade de setores da sociedade. Introdução aos conceitos e 

evolução histórica da noção de políticas públicas. Atributos das políticas públicas. O 

Processo de produção de políticas públicas: formação da agenda; formulação de 

políticas; implementação de políticas públicas; a importância da avaliação. A 

dimensão organizacional das políticas públicas: redes e atores. Modelos sobre o 

processo decisório nas políticas públicas. Outros modelos de análise de políticas 

públicas. Introdução ao debate sobre critérios para análise e avaliação de políticas 

públicas. Indicadores nas Políticas Públicas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BACICHETTO, Vinícius de Vargas. Inovação no Setor Público. Paraná: 

Grupo A, 2018. 

2. BARRETO, Jeanine dos Santos. Avaliação no Setor Público. Paraná: Grupo 

A, 2018. 

3. AFFONSO, Ligia Maria Fonseca. Gestão Social. Paraná: Grupo A, 2018. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GONÇALVES, Guilherme Corrêa. Elaboração e implementação de 

políticas públicas. Paraná: Grupo A, 2017. 
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2. AFFONSO, Ligia Maria Fonseca. Gestão de Informações no Setor Público. 

Paraná: Grupo A, 2018. 

3. SILVA, Filipe Prado Macedo da. Economia política. Paraná: Grupo A, 2018. 

4 - SILVA, Filipe Prado Macedo da. Economia política. Paraná: Grupo A, 

2017. 5 - SOUZAM J. M. Economia brasileira. São Paulo: Pearson, 2009. 

4. GUINDANI, Ari Antônio. Planejamento Estratégico e orçamentário. 

Curitiba: InterSaberes, 2012 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Ementa: O Lucro Contábil e sua tributação: Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição 

Social (CSLL); Tributação pelo Lucro Real, Tributação pelo Lucro Presumido. 

Tributos Diretos e Indiretos. ICMS, PIS, COFINS, ISSQN E IPI. Simples Nacional. 

Créditos Tributários e Elisão Fiscal. 

 

Bibliografia Básica: 

1. FARIA, R. A. C. de F. Contabilidade tributária. Porto Alegre: SAGAH, 2016. 

2. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade tributária. 2. ed. Curitiba: 

Intersaberes, 2014. 

3. Houser, Paolla. Contabilidade Tributária: dos conceitos à aplicação. 

Curitiba: InterSaberes, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

1. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

2. BAZZI, Samir. Gestão tributária. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2015. 

3. BORGES, José Cassiano. ICMS ao alcance de todos: parte geral. Rio de 

Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2015. 
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4. BORGES, José Cassiano. IRRF ao alcance de todos. Rio de Janeiro: Freitas 

bastos, 2015. 

5. MELHEM, Marcel Gulin. Auditoria contábil e tributária. Curitiba: 

InterSaberes, 2012 

 

 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Ementa: Sistema Tributário Nacional. Princípios. Limitações do Poder de Tributar. 

Tipos de Tributos. Obrigação Tributária. Competência Tributária. Análise da 

Competência Tributária. 

 

Bibliografia Básica:  

1. BAZZI, Samir. Gestão tributária. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2015. 

2. PINTO, Fabiana Lopes. Direito Tributário. Barueri, SP: Manole, 2012. 

3. HACK, Érico. Direito Tributário Brasileiro. Curitiba: InterSaberes, 2015 

 

Bibiografia Complementar:  

1. Silva, Filipe Martins; FARIA, Ramon Alberto Cunha. Planejamento 

Tributário. Porto Alegre, SAGAH, Grupo A, 2017. 

2. ELTZ. Magnoum Loury de Figueiredo et al. Constituição e Tributação. Porto 

Alegre: SAGAH, Grupo A, 2018. 

3. KYISGI, Harada. Código Tributário Nacional. São Paulo, 22. Ed. Rideel, 

2016. 

4. PIRES, Adilson Rodrigues et al. Finanças Públicas, Tributação e 

Desenvolvimento. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2015. 

5. SILVA, Vander Brusso. Direito Tributário Descomplicado. 2. Ed. São Paulo: 

Rideel, 2014. 
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DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE II 

 

Ementa: Apresentação de Cases das empresas locais com temáticas relacionadas 

às disciplinas do semestre (Projeto integrador) 

 

Bibliografia Básica: 

1. Pensar contábil – Periódico assinado – Disponível em: 

<http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil>. 

2. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016.  

3. BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades 

por ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm 

 

Bibliografia Complementar: 

1. Harvard Business Reviw – Periódico Assinado: https://hbr.org/. 

2. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – DE AUDITORIA 

INDEPENDENTE DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL HISTÓRICA Disponível em: 

< https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-

auditoria-independente/. 

3. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – Disponível em  

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-

completas/. 

4. BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Disponível em: < 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos>. 

5. BRASIL. Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos 

da Lei 6404/76, e da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976, e estabelece às 

sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação 

de Demonstrações Financeiras. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm. 
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6. BRASIL. Lei n° 4320, de 17 de março de 1964: estatui normas gerais de 

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm. 

7. Revista do BNDES Área: Administração de Empresas. Administração Pública. 

Contabilidade. Economia. Geografia Tipo de Material: Periódicos com texto 

completo 

8. READ – Revista Eletrônica de Administração. http://read.adm.ufrgs.br/ 3-

Harvard Business Review. 

9. Revista de Gestão da USP - REGE-USP http://www.regeusp.com.br/. 

10. Revista de Administração e Inovação – RAI http://www.revista-rai.inf.br/ojs- 

2.1.1/index.php/rai1. 

11. Brazilian Administration Review – BAR  

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2. 

12. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9. ed. 

São Paulo: Manole, 2014. 

13. MELO, Moisés Moura de. BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

14. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

15. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017 

 

 

5º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: AUDITORIA 1 

 

Ementa: Escândalos Contábeis. Tipos de Auditoria. Objetivos e Procedimentos de 

Auditoria. Conceitos. Controles Internos. Perfil do Auditor. Estrutura Conceitual da 
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Audiroria. Planejamento da Auditoria. Papéis de Trabalho. Testes de Auditoria. 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis. 

 

Bibliografia Básica 

1. MATOS, João Guterres. Auditoria. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2017. 

2. SANTOS, Cleônimo dos. Auditoria Fiscal e Tributária. 5. Ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2018. 

3. LUZ, Érico Eleutério. Auditoria e Perícia Contábil Trabalhista. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

1. ALVES, Aline. Auditoria Contábil Avançada. Porto Alegre: SAGAH, Grupo 

A, 2017. 

2. PEREIRA, Vanuza. Fundamentos da Auditoria Contábil. Porto Alegre: 

SAGAH, Grupo A, 2016. 

3. STUART, Iris C. Serviços de Auditoria e asseguração na prática. AMGH, 

Grupo A, 2014. 

4. MELO, Moisés Moura de. Auditoria contábil: atualizada pelas Normas 

Internacionais de Auditoria emitidas pela IFAC com adoção no Brasil. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 

5. BRASIL, Conselho Federal de Contabilidade - Normas Brasileiras de 

Contabilidade – Auditoria Independente. 

6. SILVA, Alessandro Bernardo da et al. Qualidade da Divulgação de 

Informações sobre os Serviços Prestados pelos Auditores 

Independentes no Relatório da Administração. Pensar Contábil, v. 19, n. 

70, 2018. 
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DISCIPLINA: CONTABILIDADE COMERCIAL 

 

Ementa: Sociedades Comerciais. Constituição de Empresas. Esquema Básico de 

Escrituração contábil. Compra e Venda de Mercadorias. Apuração de Ficha de 

Estoques. PEPS, UEPS, Média Ponderada. Apuração de ICMS e IPI a pagar. 

Seguros. 

 

Bibliografia Básica 

1. HAUSER, Paolla. Contabilidade Tributária: dos conceitos à aplicação. 

InterSaberes, 2017. 

2. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Comercial. Paraná: Intersaberes, 

2015. 

3. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

1. SAPORITO, Antonio. Contabilidade geral: fundamentos e prática do 

raciocínio contábil.Paraná: Intersaberes, 2017. 

2. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

3. CORBARY, Ely Célia. Contabilidade Societária. Paraná. Intersaberes, 2012. 

4. SANTO, Cleônimo dos. Planos de Contas: uma abordagem prática. 7. Ed. 

Rio de Janeiro. Freitas Bastos, 2018. 

5. HONG YUH CHING, Fernando Marques. PRADO, Lucilene. Contabilidade e 

Finanças para não especialistas. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2010. 
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DISCIPLINA: CONTROLADORIA 

 

Ementa: Origem e Papel da Controladoria. Controle a Avaliação. EVA, MVA e 

EBTIDA. Modelos de Decisao. Planejamento Estratético. Orçamento. 

 

Bibliografia Básica 

1. LUZ, Érico Eleutério. Controladoria Corporativa. 2 ed. Paraná: Intersaberes, 

2014. 

2. ALVES, Aline. ALVES, Cláudia dos Santos Farias. Controladoria Avançada. 

Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2017. 

3. VANIZA PEREIRA, Cláudia dos Santos Farias. Fundamentos da 

Controladoria. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

1. FRANCISCO FILHO, Valter Pereira. Planejamento e Controladoria 

Financeira. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.  

2. HIGA, Neusa; ALTOÉ, Stella Maris Lima. Contabilidade em processo: da 

escrituração à controladoria. Paraná: InterSaberes – 1ª ed. 2015. 

3. GARRISON, Ray H. Contabilidade Gerencial. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

4. BAZZI, Samir. Contabilidade Gerencial: conceitos básicos e aplicações. 

Curitiba: Intersaberes, 2015. 

5. COGAN, Samuel. Gestão pelos Números Certos: Uma Novela sobre a 

Transformação da Contabilidade Gerencial para as Empresas Lean. Paraná: 

Grupo A, 2012. 

 

 

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBEIS 

 

Ementa: Introdução à Sistemas de Informação. Segurança da Informação. 

Organização, Sistemas e Métodos. Benchmarking. Sistemas de Inofrmação 
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Contábil. Fluxograma, Análise de Processos. Estruturas Organizacionais. Sistemas 

Empresariais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ANTHONY, Robert N.; Govindarajan, Vijay. Sistemas de Controle 

Gerencial. 12. ed., Paraná: Grupo A, 2008. 

2. AUDY, Jorge Luis Nicolas; BRODBECK, Ângela Freitag. Sistemas de 

Informação. Paraná: Grupo A, 2003. 

3. GONÇALVES, Glauber Rogério Barbieri. Sistemas de informação. Paraná: 

Grupo A, 2017. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. OBRIEN, James A.; MARAKAS George M. Administração de Sistemas de 

Informação. 15. ed., Paraná: Grupo A, 2013. 

2. BALTZAN, Paige; Phillips, Amy. Sistemas de Informação. Paraná: Grupo A, 

2012. 

3. LAUDON, Kenneth. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed., São Paulo: 

Prentice Hall, 2010. 

4. SGS ACADEMY. Sistemas de Informações Gerenciais em RH. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 

5. STADLES, Adriano. Gestão de Processos com suporte em tecnologia da 

informação. Curitiba: Editora InterSaberes, 2013. 

6. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 

http://www.tecsi.fea.usp.br/Revistatecsi/ 

 

 

DISCIPLINA: TEORIA DA CONTABILIDADE 

 

Ementa: História da Contabilidade. Príncipios Contábeis. Estrutura Conceitual 

Básica. Escolas Contábeis. Critérios de Avaliação de Ativos. Critérios de avaliação 
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de Passivos. Evolução do Pensamento Contábil. Convergência Contábil. 

Harmonização às normas internacionais de contabilidade 

 

Bibliografia Básica 

1. ALVES, Aline. Teoria da Contabilidade. Paraná: Grupo A, 2017. 

2. LUZ, Érico Eleutério da. Teoria da Contabilidade. Paraná: Intersaberes, 

2015. 

3. ARAI, Carlos. Teorias Contábeis. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 

2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. DANTAS, Inácio. Contabilidade Introdução e Intermediária. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Freita Bastos: Pearson, 2015. 

2. DANTAS, Inácio. Depreciação, Amortização e Exaustão do Ativo 

Imobilizado/ Intangível: Contabilidade Societária e Fiscal. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2016. 

3. MACKENZIE, B. et al. IFRS 2012: interpretação e aplicação. Porto Alegre: 

Bookman, Grupo A, 2012. 

4. BRASIL, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. BASTOS, Paulo Sérgio 

Siqueira; PEREIRA, Roberto Miguel; TOSTES, Fernando Pereira. Uma 

contribuição para a evidenciação do ativo intangível-atletas-dos clubes 

de futebol. Pensar Contábil, v. 9, n. 36, 2007. 

5. FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa; BUFONI, Andre Luiz. A assimetria 

informacional do risco ambiental nas demonstrações financeiras: um 

estudo comparativo Brasil X EUA. Pensar Contábil, v. 8, n. 31, 2008. 

  

 

 

 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

127 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Ementa: Capital de Giro. Financiamento das Operações. Análise funcional ou 

dinâmica. Indicadores e Avaliação de Desempenho. Valor Presente. Análise das 

Demonstrações Financeiras. Índices de Liquidez. Fluxo de Caixa. Retorno sobre 

Ativo. Retorno Sobre PL. 

 

Bibliografia Básica 

1. BAZZI, Samir. Análise das Demonstrações Contábeis. São Paulo. Pearson 

Education do Brasil, 2016. 

2. BLATT, Adriano. Análise de Balanços – Estruturação e Avaliação das 

Demonstrações Financeiras e contábeis. São Paulo: MAKRON Books, 

2001. 

3. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10 ed. Porto 

Alegre: AMGM: 2014. 

 

Bibliografia Complementa 

1. MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Análise Financeira das 

Empresas: da abordagem financeira convencional às medidas de criação de 

valor: um guia prático para analistas de crédito e investimento. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2015. 

2. GITMAN, Lawrence Jeffrey. Administração Financeira: uma abordagem 

gerencial. São Paulo. Addison Wesley, 2003. 

3. STEPHEN, A. Ross. Administração Financeira. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 

2015. 

4. STEPHEN, A. Ross. Fundamentos da Administração Financeira. 9 ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 

5. GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios Administração Financeira. São 

Paulo. Addison Wesley, 2004. 
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DISCIPLINA: LIBRAS 

 

Ementa: Abordar temas como a definição do sujeito surdo, as mudanças ocorridas 

nos últimos tempos que visam à inclusão e o reconhecimento da Libras como língua. 

Ensinar os principais sinais da Libras. História da Educação de Surdos. 

 

Bibliografia Básica: 

1. PEREIRA, Maria Cristina Cunha. Libras: conhecimentos além dos sinais. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

2. DIAS, Rafael. Língua brasileira de sinais: libras. São Paulo: Pearson 

Education Brasil, 2015. 

3. LOPES, Maura Corsini. Surdez & Educação. 2. ed., Belo Horizonte: 

Autentica Editora, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. LUCHESE, Maria Regina C. Educação das pessoas surdas: experiências 

vividas e histórias narradas. 4. ed., Campinas: Papirus Editora, 2012. 

2. FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

3. BOTELHO, Paulo. Linguagem e letramento na educação dos surdos: 

Ideologias e práticas pedagógicas. 4. ed., Belo Horizonte: Autentica, 2015. 

4. PFEIFER, Paula. Crônicas da surdez. São Paulo: Plexus Editora, 2013. 

 

 

DISCIPLINA: EXECUÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 

 

Ementa: Administração Pública. Contabilidade Governamental. Histórico da 

Contabilidade Pública no Brasil. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Lei Orçamentária Anual. Inventário na Gestão Pública. 

Plano de Contas. Plano Plurianual. Contabilidade  Pública x Privada. 
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Bibliografia Básica 

1. ASSUMPÇÃO, Márcio José. Contabilidade aplicada ao setor público. 

Paraná: InterSaberes, 2012. 

2. ZOGHBI, Joseane. Eficiência na Gestão Pública. São Paulo: Brasport, 

2016. 

3. GUEDES, Alvaro Martim. SILVÉRIO, João Paulo. Contabilidade Pública: 

inovações, aplicações e reflexos. Paraná: Intersaberes, 2016. 

 

Bibliografia Complementar 

1. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira. Constituição e Administração 

pública. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2018. 

2. MATTOS, João Guterres. Auditoria Pública. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 

2017. 

3. ALVES, Aline. Contabilidade Pública Avançada. Porto Alegre: SAGAH, 

Grupo A, 2017. 

4. CASTRO, Ana Cristina de. CASTRO, Cláudia Osório. Gestão Pública 

Contemporânea. Paraná: Intersaberes, 2014. 

5. RODRIGUES, Zita Ana Lago. Ética na Gestão Pública. Paraná: 

Intersaberes, 2016. 

 

 

6º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: AUDITORIA 2 

 

Ementa: Etapas da Auditoria. Testes de Auditoria. Auditoria do Disponível. Auditoria 

das Contas a Receber. Auditoria de Estoques. Auditoria de Investimentos. Auditoria 

de Imobilizado. Auditoria de Passivo Circulante e Exigível em Longo Prazo. Método 

Para referenciar e Cruzar Referência de Trabalho de Auditoria. 
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Bibliografia Básica: 

1. ALVES, Aline. Auditoria Contábil Avançada. Porto Alegre: SAGAH, Grupo 

A, 2017. 

2. SANTOS, Cleônimo dos. Auditoria Fiscal e Tributária. 5. Ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2018. 

3. MELO, Moisés Moura de. Auditoria contábil: atualizada pelas Normas 

Internacionais de Auditoria emitidas pela IFAC com adoção no Brasil. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

1. LUZ, Érico Eleutério. Auditoria e Perícia Contábil Trabalhista. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 

2. PEREIRA, Vanuza. Fundamentos da Auditoria Contábil. Porto Alegre: 

SAGAH, Grupo A, 2016. 

3. STUART, Iris C. Serviços de Auditoria e asseguração na prática. AMGH, 

Grupo A, 2014. 

4. MATOS, João Guterres. Auditoria. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2017. 

5. BRASIL, Conselho Federal de Contabilidade. Normas Brasileiras de 

Contabilidade – Auditoria Independente. 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE AVANÇADA 

 

Ementa: Demonstração do Fluxo de Caixa. Demonstração do Valor Adicionado. 

Ativos Intangíveis e Capital Intelectual. Tipos de Organizações. Transações entre as 

Partes Relacionadas. Conversão de Demonstrações contábeis para moeda 

estrangeira. Correção Monetária. Folha de Pagamento. Férias e 13 Salário. IRRF – 

Imposto de Renda Retido na Fonte. 
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Bibliografia Básica  

1. COSTA, Rosenei Novochadlo da Costa. Contabilidade Avançada: uma 

abordagem direta e atualizada. Paraná: InterSaberes, 2016. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

3. DANTAS, Inácio. Depreciação, Amortização e Exaustão do Ativo 

Imobilizado/ Intangível: Contabilidade Societária e Fiscal. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2016. 

 

Bibliografia Complementar 

1. SAPORITO, Antonio. Contabilidade geral: fundamentos e prática do 

raciocínio contábil. Paraná: Intersaberes, 2017. 

2. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

3. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

4. HONG YUH CHING, Fernando Marques. PRADO, Lucilene. Contabilidade e 

Finanças para não especialistas. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2010. 

5. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Comercial. Paraná: Intersaberes, 

2015. 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

Ementa: Conceitos. Siafi e SIAFEM. Príncipios Contábeis aplicados À Contabilidade 

Pública. Plano de Contas. IPSAS no Brasil. Sistema de contas: orçamentário, 

financeiro, patrimonial e de compensação. Lançamentos Básicos. Receitas e 

Despesas. Demonstração das Variações Patrimoniais. Escrituração Contábil. 
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Bibliografia Básica: 

1. GUEDES, Alvaro Martim. SILVÉRIO, João Paulo. Contabilidade Pública: 

inovações, aplicações e reflexos. Paraná: Intersaberes, 2016. 

2. ASSUMPÇÃO, Márcio José. Contabilidade aplicada ao setor público. 

Paraná: InterSaberes, 2012. 

3. ALVES, Aline. Contabilidade Pública Avançada. Porto Alegre: SAGAH, 

Grupo A, 2017. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ZOGHBI, Joseane. Eficiência na Gestão Pública. São Paulo: Brasport, 

2016. 

2. CASTRO, Ana Cristina de. CASTRO, Cláudia Osório. Gestão Pública 

Contemporânea. Paraná: Intersaberes, 2014. 

3. RODRIGUES, Zita Ana Lago. Ética na Gestão Pública. Paraná: 

Intersaberes, 2016. 

4. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira. Constituição e Administração 

pública. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2018. 

5. MATTOS, João Guterres. Auditoria Pública. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 

2017. 

 

 

DISCIPLINA: PERÍCIA CONTÁBIL 

 

Ementa: Perícia Contábil. Objetivos e Tipos. Normas Brasileiras. Recusa, Suspeição 

e Substituição. Perfil Profissional do Perito. Apuração de haveres. Avaliação do 

Patrimônio. Dissolução Societária.  Lei de Falência e Recuperação Judicial. 

 

Bibliografia Básica 

1. LUZ, Érico Eleutério. Auditoria e Perícia Contábil trabalhista. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 
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2. MOURA, Ril. Perícia Contábil Judicial e Extrajudicial. 4. Ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2017. 

3. ALVES, Aline. Perícia Contábil. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2017,–  

 

Bibliografia Complementar 

1. SANTOS, Cleônimo dos. Exame de Sufiência em Contabilidade: linguagem 

prática. 8 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

2. MELO, Moisés Moura de. Auditoria contábil: atualizada pelas Normas 

Internacionais de Auditoria emitidas pela IFAC com adoção no Brasil. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 

3. PEREIRA, Vanuza. Fundamentos da Auditoria Contábil. Porto Alegre: 

SAGAH, Grupo A, 2016. 

4. STUART, Iris C. Serviços de Auditoria e asseguração na prática. AMGH, 

Grupo A, 2014. 

5. MATOS, João Guterres. Auditoria. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 2017 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Ementa: Custos para tomada de Decisão. Classificação dos Custos. Sistemas de 

Custeio. Custeio Direito. Custeio por absorção. BSC. Alocações. Relações Custo, 

Volume e Lucro. Margem de Segurança. Alavancagem Operacional. Ponto de 

Equilibrio Contábil, Financeiro e Econômico.  

 

Bibliografia Básica 

1. GARRISON, Ray H. Contabilidade Gerencial. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

2. BAZZI, Samir. Contabilidade Gerencial: conceitos básicos e aplicações. 

Curitiba: Intersaberes, 2015. 

3. SANTOS, Luiz Fernando Barcellos dos. Gestão de custos: ferramentas para 

a tomada de decisões. Curitiba: InterSaberes, 2013. 
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Bibiliografia Complementar 

1. COGAN, Samuel. Gestão pelos Números Certos: Uma Novela sobre a 

Transformação da Contabilidade Gerencial para as Empresas Lean. Paraná: 

Grupo A, 2012. 

2. HONG YUH CHING, Fernando Marques. PRADO, Lucilene. Contabilidade e 

Finanças para não especialistas. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2010. 

3. CRUZ, June Alison Westarb. Formação de preços: mercado e estrutura de 

custos. Curitiba: Intersaberes, 2012. 

4. ALVES, Aline et al. Análise de Custo. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A. 2018. 

5. HORNGREN, Charles T. Contabilidade de custos, v. 1: uma abordagem 

gerencial. 11. ed. São Paulo: Prentice hall, 2004. 

 

 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Ementa: Sistema Tributário Nacional. Normas gerais de Direito Tributário. Tributos. 

Tributação da microempresa. Crimes contra a fazenda pública. Tributação 

internacional. Apresentar noções de planejamento tributário e societário às decisões 

empresariais cotidianas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SILVA, Filipe Martins da. Planejamento Tributário. Paraná: Grupo A, 2017. 

2. FARIA, Ramon Alberto Cunha de. Contabilidade Tributária. Paraná: Grupo 

A, 2016. 

3. ELTZ, Magnum Koury de Figueiredo; DUARTE, Melissa de Freitas. 

Constituição e tributação. Paraná: Grupo A, 2018. 
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Bibliografia Complementar: 

1. SILVA, Vander Brusso da. Direito tributário descomplicado. 2. ed., São 

Paulo, Rideel, 2014. 

2. MELHEM, Marcel Gulin; COSTA, Rosenei Novochadlo da. Auditoria contábil 

e tributária. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

3. BAZZI, Samir. Gestão Tributária. São Paulo: Person, 2015. 

4. HAUSER, Paola. Contabilidade Tributária: dos conceitos a aplicação. 

Curitiba: InterSaberes, 2017. 

5. SILVA, Roque Sérgio D’Andréa Ribeiro da. Introdução ao direito 

constitucional tributário. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

 

 

DISCIPLINA: DOCUMENTOS FISCAIS OBRIGATÓRIOS 

 

Ementa: Introdução ao SPED. Layout dos Documentos Fiscais Obrigatórios. 

Certificação Digital. Nota Fiscal Eletrônica.  Processamento dos documentos 

eletrônicos. 

 

Bibliografia Básica 

1. SANTOS, Milena Sanches Tayano. Departamento Pessoal atualizado pela 

Reforma Trabalhista e eSocial. 8 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

2. COSTA, Rosenei Novochadlo da Costa. Contabilidade Avançada: uma 

abordagem direta e atualizada. Paraná: InterSaberes, 2016. 

3. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

1. SANTO, Cleônimo dos. Planos de Contas: uma abordagem prática. 7. Ed. 

Rio de Janeiro. Freitas Bastos, 2018. 

2. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

136 

 

3. DANTAS, Inácio. Contabilidade Introdução e Intermediária. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Freita Bastos: Pearson, 2015. 

4. DANTAS, Inácio. Depreciação, Amortização e Exaustão do Ativo 

Imobilizado/ Intangível: Contabilidade Societária e Fiscal. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2016. 

5. SAPORITO, Antonio. Contabilidade geral: fundamentos e prática do raciocínio 

contábil. Paraná: Intersaberes, 2017. 

 

 

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE III 

 

Ementa: Apresentação de Cases das empresas locais com temáticas relacionadas 

às disciplinas do semestre (Projeto integrador). 

 

Bibliografia Básica 

1. Pensar contábil – Periódico assinado – Disponível em: 

<http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil>. 

2. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016.  

3. BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades 

por ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm 

 

Bibliografia Complementar: 

1. Harvard Business Reviw – Periódico Assinado: https://hbr.org/. 

2. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – DE AUDITORIA 

INDEPENDENTE DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL HISTÓRICA Disponível em: 

< https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-

auditoria-independente/. 
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3. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – Disponível em  

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-

completas/. 

4. BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Disponível em: < 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos>. 

5. BRASIL. Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos 

da Lei 6404/76, e da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976, e estabelece às 

sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação 

de Demonstrações Financeiras. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm. 

6. BRASIL. Lei n° 4320, de 17 de março de 1964: estatui normas gerais de 

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm. 

7. Revista do BNDES Área: Administração de Empresas. Administração Pública. 

Contabilidade. Economia. Geografia Tipo de Material: Periódicos com texto 

completo. 

8. READ – Revista Eletrônica de Administração. http://read.adm.ufrgs.br/ 3-

Harvard Business Review. 

9. Revista de Gestão da USP - REGE-USP http://www.regeusp.com.br/. 

10. Revista de Administração e Inovação – RAI http://www.revista-rai.inf.br/ojs- 

2.1.1/index.php/rai1.  

11. Brazilian Administration Review – BAR 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2. 

12. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9. 

ed. São Paulo: Manole, 2014. 

13. MELO, Moisés Moura de. BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

14. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm


Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

138 

 

15. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

 

 

7º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 

Ementa: Organizações. Combinação de Negócios. Método da Equivalência 

Patrimonial. Sociedades Controladas em Conjunto. Investimentos, ágios e deságios. 

Lei das S/A. EVA. IRRF. Juros Sobre Capital Próprio. Transações entre partes 

relacionadas. 

 

Bibliografia Básica 

1. CORBARY, Ely Célia. Contabilidade Societária. Paraná. Intersaberes, 2012. 

2. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

3. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

 

Bibliografia Complementar 

1. COSTA, Rosenei Novochadlo da Costa. Contabilidade Avançada: uma 

abordagem direta e atualizada. Paraná: InterSaberes, 2016. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

3. HONG YUH CHING, Fernando Marques. PRADO, Lucilene. Contabilidade e 

Finanças para não especialistas. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2010. 

4. DANTAS, Inácio. Depreciação, Amortização e Exaustão do Ativo 

Imobilizado/ Intangível: Contabilidade Societária e Fiscal. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2016. 
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5. SANTO, Cleônimo dos. Planos de Contas: uma abordagem prática. 7. Ed. 

Rio de Janeiro. Freitas Bastos, 2018. 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Ementa: Sistema Financeiro Nacional. Operaçoes Financeiras. Descontos. Títulos 

de Créditos. Valores Mobiliários. Elenco das Contas. Anuidades. Sistemas de 

Amortização. 

 

Bibliografia Básica 

1. COSTA, Rosenei Novochadlo da Costa. Contabilidade Avançada: uma 

abordagem direta e atualizada. Paraná: InterSaberes, 2016. 

2. DANTAS, Inácio. Contabilidade Bancária e de Instituições Financeiras. 

Rio de Janeiro. Freitas Bastos, 2015. 

3. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

 

Bibiliografia Complementar 

1. HONG YUH CHING, Fernando Marques. PRADO, Lucilene. Contabilidade e 

Finanças para não especialistas. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2010. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

3. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

4. CORBARY, Ely Célia. Contabilidade Societária. Paraná. Intersaberes, 2012 

5. SANTO, Cleônimo dos. Planos de Contas: uma abordagem prática. 7. Ed. 

Rio de Janeiro. Freitas Bastos, 2018 
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DISCIPLINA: AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO 

 

Ementa: Lei: 4320. Lei de Responsabilidade Fiscal. Testes de Auditoria. Avaliação 

de Desempenho. Avaliação no Setor Público. Técnicas de Auditoria no Setor 

Público. Controle e Avaliação. 

 

Bibliografia Básica 

1. MATTOS, João Guterres. Auditoria Pública. Porto Alegre: SAGAH, Grupo A, 

2017. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Pública Avançada. Porto Alegre: SAGAH, 

Grupo A, 2017. 

3. PEREIRA, Vanuza. Fundamentos da Auditoria Contábil. Porto Alegre: 

SAGAH, Grupo A, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

1. MELO, Moisés Moura de. Auditoria contábil: atualizada pelas Normas 

Internacionais de Auditoria emitidas pela IFAC com adoção no Brasil. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2017. 

2. PEREIRA, Vanuza. Fundamentos da Auditoria Contábil. Porto Alegre: 

SAGAH, Grupo A, 2016. 

3. STUART, Iris C. Serviços de Auditoria e asseguração na prática. AMGH, 

Grupo A, 2014. 

4. ASSUMPÇÃO, Márcio José. Contabilidade aplicada ao setor público. 

Paraná: InterSaberes, 2012. 

5. SANTOS, Cleônimo dos. Exame de Sufiência em Contabilidade: linguagem 

prática. 8 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 
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DISCIPLINA: CONTABILIDADE  INTERNACIONAL 

 

Ementa: Contabilidade Internacional. Principais Sistemas Normativos. Adoção das 

Normas nternacionais de Relatórios Financeiros – IFRS. Ajuste a valor presente. 

Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversã das demonstrações 

contábeis. Instrumentos Financeiros. Pagamento baseado em ações. Políticas 

contabeis, mudanças de estimativas e retificação de rros. Imposto de Renda e 

outros impostos diferidos. 

 

Bibliografia Básica 

1. LUZ, Érico Eleutério da. Teoria da Contabilidade. Paraná: Intersaberes, 

2015. 

2. ARAI, Carlos. Teorias Contábeis. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 

2016. 

3. MACKENZIE, B. et al. IFRS 2012: interpretação e aplicação. Porto Alegre: 

Bookman, Grupo A, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ALVES, Aline. Teoria da Contabilidade. Paraná: Grupo A, 2017. 

2. DANTAS, Inácio. Depreciação, Amortização e Exaustão do Ativo 

Imobilizado/ Intangível: Contabilidade Societária e Fiscal. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2016. 

3. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

4. HONG YUH CHING, Fernando Marques. PRADO, Lucilene. Contabilidade e 

Finanças para não especialistas. 3. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2010. 

5. LUZ, Érico Eleutério da. Teoria da Contabilidade. Paraná: Intersaberes, 

2015. 
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6. WATANABE, Sergio et al. Evidenciação contábil comparativa entre Brasil 

e EUA das práticas contábeis realziadas na operação de combinação de 

negócios em um empresa do setor de papel e celulose. Pensar Contábil, 

v. 8, n. 34, 2007. 

7. FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa; BUFONI, Andre Luiz. A assimetria 

informacional do risco ambiental nas demonstrações financeiras: um 

estudo comparativo Brasil X EUA. Pensar Contábil, v. 8, n. 31, 2008. 

 

 

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIAL E ÉTICA 

 

Ementa: Esta disciplina tem como objetivo possibilitar a reflexão crítica dos futuros 

profissionais do curso de Contabilidade em relação aos fundamentos da ética no 

exercício profissional. São abordados os fundamentos básicos de ética, registro e 

fiscalização da profissão, ética empresarial e conflitos éticos. Código de Ética 

Profissional. 

 

Bibliografia Básica: 

1. PINEDA, Eduardo S. Ética nas Empresas. Paraná: Grupo A, 2009. 

2. ALENCASTRO, Mário Sergio Cunha. Ética empresarial na prática: gestão e 

responsabilidade corporativa. 2. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. 

3. BRASIL, Conselho Federal De Contabilidade-. RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96. 

Aprova o Código de Ética Profissional do Contador. 1996.  

 

Bibliografia Complementar 

1. RODRIGUES, Willian Gustavo. Ética geral e jurídica. Paraná: Grupo A, 

2018. 3 – 2 -GHILLYER, Andrew W. Ética nos negócios. 4. ed., Paraná: 

Grupo A, 2015. 

2. ARAUJO; Elton Bonfada. Responsabilidade civil. Paraná: Grupo A, 2018. 

3. CRISOSTOMO, Alessandro Lombardi. Ética. Paraná: Grupo A, 2018. 
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4. MUNHOZ, Antônio Siemsen. Responsabilidade e autoridade social das 

empresas. Curitiba: interSaberes, 2005. 

5. SILVA, Marcia Castro et al. Demonstração de impacto social: uma 

contribuição para evidenciação da responsabilidade social. Pensar Contábil, 

v. 10, n. 41, 2008. 

 

 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO CONTÁBIL 

 

Ementa: Realização de trabalhos práticos na área de contabilidade empresarial. 

Procedimentos para abertura de empresas. Escrituração contábil e fiscal de 

empresas. Utilização de softwares específicos de contabilidade. Registro, análise e 

auditoria de informações contábeis. Análise e crítica do sistema de informações 

empresariais por meio de softwares de contabilidade. 

 

Bibliografia Básica  

1. COSTA, Rosenei Novochadlo da Costa. Contabilidade Avançada: uma 

abordagem direta e atualizada. Paraná: InterSaberes, 2016. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

3. FARIA, R. A. C. de F. Contabilidade tributária. Porto Alegre: SAGAH, 2016.  

 

Bibliografia Complementar 

1. SAPORITO, Antonio. Contabilidade geral: fundamentos e prática do 

raciocínio contábil. Paraná: Intersaberes, 2017. 

2. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

3. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

4. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Comercial. Paraná: Intersaberes, 

2015. 
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5. FARIA, R. A. C. de F. Contabilidade tributária. Porto Alegre: SAGAH, 2016.  

 

 

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

 

Ementa: Momento em que o acadêmico toma contato com o mundo do trabalho, em 

instituições parceiras ou conveniadas em que vivenciará os aspectos teóricos dentro 

da realidade da área da Contabilidade, colocando em prática o aprendizado geral 

das competências e habilidades desejáveis pelas DCNS, pelo PPC e pela Lei do 

Estágio, sob supervisão com orientação de professores previamente designados e 

supervisão direta de profissionais do campo de estágio. Desta disciplina o produto 

resultante é uma opção dos estudantes que poderão realizar um pré-relatório técnico 

com culmunância das ativdades efetivamente realizadas ou um projeto de artigo 

científico. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

2. CORBARY, Ely Célia. Contabilidade Societária. Paraná. Intersaberes, 2012. 

3. SANTO, Cleônimo dos. Planos de Contas: uma abordagem prática. 7. Ed. 

Rio de Janeiro. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. FACESA. Manual de Estágio do Curso de Contabilidade. Valparaíso, 2018. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Pública Avançada. Porto Alegre: SAGAH, 

Grupo A, 2017. 

3. BAZZI, Samir. Análise das Demonstrações Contábeis. São Paulo. Pearson 

Education do Brasil, 2016. 

4. BRASIL, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. LUZ, Érico Eleutério da. 

Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: InterSaberes, 2017. 
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8º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE DECISÃO DE INVESTIMENTOS 

 

Ementa: Análise de Risco. Tipos de Risco. Risco de Carteira. Análise de Projeto. 

Custo de Capital. Valores nominais e valores reais. Capitalização: simples, 

composta, múltipla. Valores monetários e custo de oportunidade: valor presente e 

valor futuro. Decisões e tipos de investimentos. Formação da taxa de juros no 

mercado. Elaboração dos fluxos de caixa futuros em decorrência dos investimentos 

decididos. Métodos de avaliação: PAYBACK, TIR, VPL, IL. 

 

Bibliografia Básica: 

1. TITMAN, Sheridan; MARTIN, John D. Avaliação de Projetos e 

Investimentos. {Valuation}. Paraná: Grupo A, 2010. 

2. SILVA, Fabiane Padilha da; ALVES, Aline. Análise de investimento e fontes 

de financiamento. Paraná: Grupo A, 2018. 

3. BODIE, Zvi; KANE, A. Investimentos. 10. ed., Paraná: Grupo A, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Análise financeira da empresa: 

da abordagem financeira convencional à medidas de criação de valor: um 

guia prático para analistas de crédito e investimento. 2. ed., Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2015. 

2. GITMAN, Lawrence; JOEHNK, Michel D. Princípios de Investimentos. São 

Paulo: Pearson Addinson Wesley, 2005. 

3. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão financeira: uma abordagem introdutória. 3. 

ed., Barueri: Manole, 2014. 

4. SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de 

investimentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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5. FERREIRA, José Antônio Sark. Finanças Corporativas: conceitos e 

aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

 

 

DISCIPLINA: INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Ementa: Ativos e Passivos Financeiros. Reconhecimento e Mensuração de 

Instrumentos Financeiros. Custo Amortizado e Valor Justo. Derivativos, Hedge. 

Fluxo de Caixa. Mercado de Opções e Mercado futuro. 

 

Bibliografia Básica 

1. HULL, John C. Opções, Futuros e Outros Derivativos. 9. ed., Paraná: 

Grupo A, 2016. 

2. KERR, Roberto Borges. Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo 

Pearson Prentice Hall, 2011. 

3. PEREIRA, Cleverson Luiz. Mercado de Capitais. Curitiba: Intersaberes, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar 

1. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017.  

2. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Investimentos. São Paulo: Pearson 

Addison Wesley, 2005. 

3. GITMAN, Lawrence Jeffrey. Administração Financeira: uma abordagem 

gerencial. São Paulo. Addison Wesley, 2003. 

4. STEPHEN, A. Ross. Administração Financeira. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 

2015. 

5. STEPHEN, A. Ross. Fundamentos da Administração Financeira. 9 ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 
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DISCIPLINA: FINANÇAS CORPORATIVAS 

 

Ementa: Planejamento Financeiro; Evolução do Caixa e do capital de Giro; Ciclo 

Operacional e de caixa; Gestão do Capital de Giro; Gestão do Crédito; Gestão do 

Estoque; Decisões do Investimento a Longo Prazo; Decisões de Financiamento a 

Longo Prazo. Noções de SCM. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CASTRO, Manuela Longoni de. Matemática financeira: Fundamentos e 

aplicações. Paraná: Grupo A, 2015. 

2. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10. ed., 

Paraná: Grupo A, 2014. 

3. EITEMAN, David K. Administração Financeira Internacional. 12. ed., 

Paraná: Grupo A, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. LUZ, Érico Eleuterio. Gestão financeira e orçamentária. São Paulo: 

Pearson, 2015. 

2. CORTIANO, José Carlos. Processos básicos de contabilidade e custos: 

uma prática saudável para administradores. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

3. IZIDORO, Cleyton. Gestão de tesouraria. São Paulo: Pearson, 2015. 

4. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 14. ed., 

São Paulo: Pearson Education Brasil, 2017. 

5. TOIGO, Renato Francisco. Fundamentos de contabilidade e escrituração. 

4. ed., Caxias do Sul: Educs, 2012. 
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DISCIPLINA: CULTURA AFRICANA E INDÍGENA 

 

Ementa: Literaturas e culturas portuguesa e africana de língua portuguesa, 

objetivando reconhecer a negritude e a presença indígena na construção da 

identidade brasileira. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MARÇAL, J. A.; LIMA S. M. A. Relações étnico-raciais: história e cultura 

afro-brasileira e indígena no Brasil. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

2. AMSELLE, Jean Loup. “No centro da etnia - Etnias, tribalismo e Estado na 

África "Petropolis, 2017. 

3. AFONSO, Germano Bruno. Ensino de história e cultura indígenas. Curitiba: 

Intersaberes, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MATTOS, Regiane Augusto. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

2. SANTOS, GEVANILDA Gomes. Relações raciais e desigualdade no Brasil. 

São Paulo: Selo Negro, 2009. 

3. FUNARI, Pedro Paul. A temática indígena na escola. São Paulo: Contexto, 

2011. 

4. MARCHIORO, Marcio. Questão indígena no Brasil: uma perspectiva 

histórica. Curitiba: Intersaberes, 2018.5. 

5. MELO, Elisabete Melo. Historia da África e afro-brasileira: em busca de 

nossas origens - 1ª edição. São Paulo: Selo Negro, 2010 
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DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE IV 

 

Ementa: Apresentação de Cases das empresas locais com temáticas relacionadas 

às disciplinas do semestre (Projeto integrador). 

 

Bibliografia Básica: 

1. Pensar contábil – Periódico assinado – Disponível em: 

<http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil>. 

2. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016. 

3. BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades 

por ações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. Harvard Business Reviw – Periódico Assinado: https://hbr.org/. 

2. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – DE AUDITORIA 

INDEPENDENTE DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL HISTÓRICA Disponível em: 

< https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-

auditoria-independente/. 

3. BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade – Disponível em  

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-

completas/. 

4. BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Disponível em: < 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos>. 

5. BRASIL. Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos 

da Lei 6404/76, e da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976, e estabelece às 

sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação 

de Demonstrações Financeiras. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm. 
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6. BRASIL. Lei n° 4320, de 17 de março de 1964: estatui normas gerais de 

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm. 

7. Revista do BNDES Área: Administração de Empresas. Administração Pública. 

Contabilidade. Economia. Geografia Tipo de Material: Periódicos com texto 

completo. 

8. READ – Revista Eletrônica de Administração. http://read.adm.ufrgs.br/ 3-

 Harvard Business Review. 

9. Revista de Gestão da USP - REGE-USP http://www.regeusp.com.br/. 

10. Revista de Administração e Inovação – RAI http://www.revista-rai.inf.br/ojs- 

2.1.1/index.php/rai1. 

11. Brazilian Administration Review – BAR 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2. 

12. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9.ed. 

São Paulo: Manole, 2014. 

13. MELO, Moisés Moura de. BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

14. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Paraná: Grupo A, 2017. 

15. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: 

InterSaberes, 2017. 

 

 

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

 

Ementa: Momento em que o acadêmico toma contato com o mundo do trabalho, em 

instituições parceiras ou conveniadas em que vivenciará os aspectos teóricos dentro 

da realidade da área da Contabilidade, colocando em prática o aprendizado geral 

das competências e habilidades desejáveis pelas DCNS, pelo PPC e pela Lei do 

Estágio, sob supervisão com orientação de professores previamente designados e 
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supervisão direta de profissionais do campo de estágio. Desta disciplina o produto 

resultante é uma opção dos estudantes que poderão realizar um pré-relatório técnico 

com culmunância das ativdades efetivamente realizadas ou um projeto de artigo 

científico. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MELO, Moisés de Moura; BARBOSA, Sérgio Correia. Demonstrações 

Contábeis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2018. 

2. CORBARY, Ely Célia. Contabilidade Societária. Paraná. Intersaberes, 2012. 

3. SANTO, Cleônimo dos. Planos de Contas: uma abordagem prática. 7. Ed. 

Rio de Janeiro. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. FACESA. Manual de Estágio do Curso de Contabilidade. Valparaíso, 2018. 

2. ALVES, Aline. Contabilidade Pública Avançada. Porto Alegre: SAGAH, 

Grupo A, 2017. 

3. BAZZI, Samir. Análise das Demonstrações Contábeis. São Paulo. Pearson 

Education do Brasil, 2016. 

4. BRASIL, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. LUZ, Érico Eleutério da. 

Contabilidade Geral das Sociedades. Paraná: InterSaberes, 2017. 

 

 

OPTATIVAS 

 

DISCIPLINA: GAMIFICAÇÃO NA EMPRESA 

 

Ementa: Gamificação: definições, exemplos e considerações importantes. Games: o 

que são jogos e suas características básicas. O uso de redes sociais em 

Administração. Teorias de aprendizagem baseada em games. Aspectos da 
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ludicidade de experimentações relacionadas a metodologias e a didáticas ativas. O 

uso da gamificação como estratégia pedagógica no ensino, e seus potenciais 

pedagógicos.  

 

Bibliografia Básica: 

1. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede – a era da informação: 

economia, 

2. sociedade e cultura. São Paulo: Paz & Terra, 2001, v.1. 

3. ____.A Galáxia da Internet. São Paulo: Zahar, 2004. 

4. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação. 

São Paulo: Ed. 34, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CASTELLS. Fronteiras do Pensamento. Publicado em 07/04/2014. Disponível 

em <http://www.youtube.com/watch?v=eb0cNrE3I5g>. Acesso em: 10 de 

junho de 2014. 

2. HUIZINGA, Johann. Homo Ludens. São Paulo, Perspectiva, 2012. 

3. LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 

2.ed., São Paulo: Loyola, 1999. 

4. _____.As tecnologias da inteligência. Rouanet. São Paulo, 2002. 

5. _____.Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3.ed., São Paulo: 

Editora 34, 2010. 

 

 

DISCIPLINA: MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Ementa: Análise dos discursos: práticas discursivas em diversos contextos 

escolares e não escolares. Estudo sobre as transformações da sociedade e os 

fenômenos da inclusão e da exclusão social. Função social e ideológica em 
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diferentes contextos e épocas. Formação cultural no Brasil: a importância dos 

movimentos sociais para o país. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MÉSZÁROS, I. A educação para além do capital. Campinas: Boitempo, 

2005. 

2. NOSELLA, P. Ensino médio: em busca do princípio pedagógico. Educação e 

Sociedade, Campinas, v. 32, n. 117, p. 1051-1066, out.-dez. 2011. Disponível 

em http://www.cedes.unicamp.br. 

3. PAIS, J.M. A construção sociológica da juventude: alguns contributos. 

Análise Social, vol. XXV (105-106), 1990 (1.°, 2.°), 139-165. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PERALVA, A. O jovem como modelo cultural. In: PERALVA, A.; SPOSITO, 

M. P. (orgs.) Juventude e Contemporaneidade. Revista Brasileira de 

Educação. ANPEd. Rio de Janeiro, n. 5/6, 1997. 

2. PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres, prisioneiros. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 

3. RESENDE, A. C. A. O processo de individualização do homem: alienação 

do homem. Estudos, Goiânia, v.30, n.1,p.201-215, jan.2003. 

4. SCHINDLER, N. Os tutores da desordem: rituais da cultura juvenil nos 

primórdios da Era Moderna. In: LEVI, G. 

5. SCHMITT, C. (orgs.). História dos jovens: da Antiguidade à Idade Moderna. 

São Paulo: Companhia das Letras,1996, vol. 1. 

 

 

DISCIPLINA: CINEMA E ARTE 

 

Ementa: Cinema e cultura. Prática do cinema como uma forma criativa de 

compartilhar sensibilidades, subjetividades e experiências. Diálogo entre educação e 
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cinema. Foucault e a perspectiva da estética da existência. Subjetivação na cultura 

da imagem.  

 

Bibliografia Básica: 

1. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. 

São Paulo: Duas Cidades/34, 2005. 

2. BERGALA, Alain. L’hipothèse cinéma. Petit traité de transmission du cinéma 

à l’école et ailleurs. Paris: Petit Bibliothèque des Cahiers du Cinéma, 2006. 

3. COMOLI, Jean Louis. Ver e poder. Cinema, televisão, ficção, documentário. 

Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GODARD, Jean-Luc. Você quer fazer cinema? Pegue uma câmera! In: 

TIRARD, Laurent. Grandes Diretores de Cinema. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2006. 

2. LEANDRO, Anita. O Ponto de vista. Revista Contemporânea de Educação; 

vol X; www.fe.ufrj, 2009/2. 

3. MIGLIORIN, Cezar. Cinema e escola sob o risco da democracia. Dossiê: 

Cinema e educação: uma relação sob a hipótese de alteridade. Revista 

Contemporânea de Educação. Faculdade de Educação/UFRJ., v 5, n. 9, 

janeiro/julho 2010. 

4. RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante – cinco lições sobre a 

emancipação intelectual. trad. Líllian do Valle. 3.ed., Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010. 

5. LAPIERRE, André; AUCOUTURIER, Bernard. Fantasmas corporais. São 

Paulo: Manole, 1984. 
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DISCIPLINA: VOLUNTARIADO E PROCESSOS SOCIAIS NA EMPRESA 

 

Ementa: Valorização dos saberes escolares na resolução dos problemas do 

cotidiano social. O voluntariado educativo como estratégia facilitadora da 

aprendizagem: aspecto pessoal e social. Proposta educacional da instituição ligado 

à sua missão. Da construção coletiva do projeto. Etapas do projeto: convocação, 

diagnóstico, elaboração, ação, avaliação, registro e divulgação dos resultados.  

 

Bibliografia Básica: 

1. EIDT, Nadia Mara; TULESKI, Silvana Calvo. Transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade e psicologia histórico-cultural. Cadernos de 

Pesquisa. São Paulo, v. 40, n.139, p. 121-146, jan./abr., 2010. 

2. MÉSZÁROS, Istvan. O desafio do desenvolvimento sustentável e a 

cultura da igualdade substantiva. In: O desafio e o fardo do tempo histórico. 

São Paulo: Boitempo, 2007. 

3. _____. A educação para além do capital. In: O desafio e o fardo do tempo 

histórico. São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MARX, Karl. O trabalho alienado. In: Manuscritos económico-filosóficos. 

Lisboa: edições 70, s/d. 

2. _____. Trabalho assalariado e capital. In: Trabalho assalariado e capital & 

salário, preço e lucro. São Paulo: Expressão popular, 2010. 

3. APPLE, Michael. Educando à direita: mercados, padrões, Deus e 

desigualdade. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freira, 2003. p.1-40. 

4. FRIGOTTO, Gaudêncio. Os delírios da razão: crise do capital e 

metamorfose conceitual no campo educacional. In: GENTILI, Pablo. 

(Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
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5. PATTO, Maria Helena S. A produção do fracasso escolar: histórias de 

submissão e rebeldia. São Paulo: T.A. Queiroz, 1993. 

 

 

DISCIPLINA: ENVELHECIMENTO HUMANO E PROCESSOS SOCIAIS 

 

Ementa: Envelhecimento humano nas esferas populacional e tecnológica. Ações 

voltadas para a envelhecimento humano. Adoção de ações educacionais inclusivas 

com o público idoso. A importância da troca de afeto entre gerações: casa de 

repouso e pré-escola no mesmo ambiente. Previdência social, aposentadoria, saúde 

e envelhecimento. 

 

Bibliografia Básica 

1. CARVALHO, M. I. (2009), “A Política de cuidados domiciliários em 

instituições de solidariedade social: risco ou protecção efectiva?”, in 

Locus Social, Vol. n.º 2, 29-46. – (2010). 

2. Os Cuidados Domiciliários em Instituições de Solidariedade Social no 

Concelho de Cascais, Tese de Doutoramento em Serviço Social, Lisboa, 

ISCTEIUL. Disponível em: http://hdl.handle.net/10071/2364. 

3. CERQUEIRA, M. (2011), Imagens do envelhecimento e da velhice (na 

população portuguesa), Tese de Doutoramento em Ciências da Saúde, 

Aveiro, Universidade de Aveiro. Disponível em: 

http://ria.ua.pt/handle/10773/6477  

 

Bibliografia Complementar 

1. COIMBRA, J. (2008), O sentimento de solidão em idosas 

institucionalizadas: a influência da autonomia funcional e do meio ecológico, 

Dissertação de Mestrado em Psicologia, Lisboa, Universidade de Lisboa. 

Disponível em: http://hdl.handle.net/10451/947. 
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2. CORREIA, A. P. (2008), Rastreio de abuso na pessoa idosa, Dissertação de 

Mestrado em Gerontologia, Aveiro, Universidade de Aveiro. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/10773/3279. 

3. CORREIA, A. R. (2010), Serviço de tele-assistência aos idosos: caso prático 

realizado em colaboração com a unidade de saúde familiar Anta, Dissertação 

de Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, Porto, 

Universidade do Porto. Disponível em: http://hdl.handle.net/10216/58398. 

4. CORREIA, C. S. (2009), O apoio social e a qualidade de vida dos idosos do 

concelho de Faro, Dissertação de Mestrado em Psicologia, na área de 

especialização em Psicologia da Saúde, Faro, Universidade do Algarve. 

Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.1/564 COSTA, A. (2001). 

5. “O Ser idoso: O indefinido instinto da imortalidade”, in Humanidades, Cultura 

e Cidadania, Vol. 4, 22-23.  

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Ementa: Educação financeira na fase de desenvolvimento. Ensinamentos sobre 

uma relação equilibrada com o dinheiro. Planejamento e Ciências 

Contábeiseconômica. 

 

Bibliografia Básica 

1. BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática e os Professores: a questão da 

formação. Bolema: Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, n.15, 2001. 

2. BASSANEZI, R. C. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: 

uma nova estratégia. São Paulo: Contexto, 2002. 

3. BATANERO, C. Didática de Ia estadística, Granada: GEEUG, 

Departamento de Didática de la Matemática, Universidade de Granada, 

Espanha, 2001.  
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Bibliografia Complementar 

1. FERGUSON, C. E. Microeconomia. 15.ed., Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1991. 

2. GUIMARÃES, B.; GONÇALVES, C. E. S. Introdução à economia. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 

3. JORGE, F. T.; MOREIRA, J. O. C. Economia: notas introdutórias. São Paulo: 

Atlas, 1992. 

4. MANKIW, N. G. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 

2009. 

5. PASSOS, C. R. M.; NOGAMI O. Princípios de economia. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. 

6. ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

 

DISCIPLINA: DADOS, GRÁFICOS E TABELAS 

 

Ementa: Estatística. Educação Estatística. Tabelas. Gráficos. Caderno Pedagógico. 

 

Bibliografia Básica 

1. BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática e os Professores: a questão da 

formação. Bolema: Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, n.15, 2001. 

2. BASSANEZI, R. C. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: 

uma nova estratégia. São Paulo: Contexto, 2002. 

3. BATANERO, C. Didática de Ia estadística, Granada: GEEUG, 

Departamento de Didática de la Matemática, Universidade de Granada, 

Espanha, 2001.  
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Bibliografia Complementar 

1. CARVALHO, C. Literacia estatística do I Seminário de Ensino de Matemática 

– 14ª Conferência realizada pelo COLE, Campinas (São Paulo), 22-25 de 

julho de 2003. Disponível em: acesso em 20/05/2008. 

2. CRESPO, A. A Estatística Fácil. 17.ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2002. 

3. Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica. Secretaria de 

Estado de Educação do Paraná. Curitiba, 2006. 

4. LEVINE, M. D., STEPHAN, D., KREHBIEL, C. T., BERENSON, L. Mark, 

Estatística: Teoria e Aplicação usando o Microsoft Excel em Português. 

3.ed., São Paulo: LTC, 2015. 

5. LOPES, C.A.E., Literacia estatística e o INAF 2002. In: Fonseca, M.C.F.R. 

(org), Letramento no Brasil: Habilidades matemáticas. São Paulo: Global: 

Ação Educativa Assessoria, Pesquisa: Instituto Paulo Montenegro, 2004. 

p.187-197. 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E AS DIFERENCAS SOCIAIS 

 

Ementa: Introdução à História dos quilombos no Brasil. Desafios e possibilidades 

para o ensino de História afro-brasileira e para a educação quilombola, à luz da Lei 

10.639/2003. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de 

2004. Lei 11.645/2008. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola de 2012. Educação Escolar Quilombola por meio da perspectiva de cada 

região (quilombo). A formação de quilombos no Brasil. A educação indígena no 

Brasil. Conexões entre a temática da Educação Quilombola e a Educação de Jovens 

e Adultos Trabalhadores. 
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Bibliografia Básica 

1. ANJOS, Rafael Sanzio Araújo dos. Territórios das Comunidades 

Remanescentes de Antigos Quilombos no Brasil – Primeira 

Configuração Espacial. Brasília: Edição do Autor: 1999. 

2. BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado, 1988. BRASIL. 

3. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Brasília. DF, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

1. BRASIL. Fundação Cultural Palmares. Certidões Expedidas às Comunidades 

Remanescentes de Quilombos (CRQs). Disponível em: 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/crqs/listadas-crqs-

certificadas-ate-23-02-2015.pdf. Acessado em: 07 de abril de 2018. 

2. BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). Coordenação Geral para de 

Educação para as Relações Étnico-Raciais. Agosto, 2015. 

3. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho 

Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica/ Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de 

Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC, SEB, DICEI: 2013. 

4. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. Títulos Expedidos às Comunidades 

Remanescentes de Quilombos. Disponível em: INCRA 

http://www.incra.gov.br/tree/info/file/7709. Acessado em: 07 de abril de 2018. 

5. BRASIL. Presidência da República Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial Secretaria de Políticas Para Comunidades Tradicionais. 
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Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Guia de políticas 

públicas para comunidades quilombolas, Brasília, 2013. 

 

4.10 Metodologia 

 

O curso de Ciências Contábeis da FACESA investe em estruturas curriculares 

inovadoras que possibilitam o aprofundamento e atualização dos conteúdos, bem 

como a inclusão de novas metodologias que contemplam aspectos contextualizados 

com a realidade acadêmica e de mercado dinâmico e transformador no que tange a 

busca permanente da construção de competências e potencialidades dos discentes. 

O grande desafio deste início de século é a crescente busca por metodologias 

inovadoras que possibilitem uma prática pedagógica capaz de ultrapassar os limites 

do treinamento puramente técnico e tradicional, para efetivamente alcançar a 

formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo, transformador e 

humanizado. 

No entanto, não é possível pensar sobre a educação que temos sem 

compreender o contexto em que ela está inserida, e também é impossível refletir 

sobre a educação que queremos e na formação do docente do século XXI sem 

mencionar as mudanças que ocorreram nas propostas curriculares e nas práticas de 

ensino (GEMIGNANI, 2012). 

Do mesmo modo, para as DCNs, não há como dissociar mudanças no setor 

de produção sem pensar nas mudanças ocorridas no mercado de trabalho e no 

processo de formação do profissional que nesse mercado irá atuar. 

Para tanto, será preciso concatenar os seguintes perfis: do aluno, do egresso, 

de habilidades e competências profissionais, em consonância com o 

desenvolvimento científico e tecnológico aliado a uma formação humanista e, 

também, ao desenvolvimento da cidadania. 

Esta nova perspectiva solicita uma formação que capacite esse profissional a 

modificar sua postura e seus procedimentos, além de flexibilizar seus equipamentos 

e tecnologias para atender às necessidades do desenvolvimento de uma sociedade 
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sustentável (GEMIGNANI, 2012). Conhecer e aprender constituem-se fundamentais 

para o seu humano exercer a sua autonomia e sua cidadania, com argumentações e 

ética, para mudar a realidade e a sua vida. 

Essa perspectiva transformadora exigirá mudanças didáticas nos currículos, 

pois estes estão sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a vida 

profissional, já que a complexidade dos problemas atuais exige novas competências 

além do conhecimento específico, tais como: colaboração, conhecimento 

interdisciplinar, habilidade para inovação, trabalho em grupo, educação para o 

desenvolvimento sustentável, regional e globalizado (GEMIGNANI, 2012). 

Adotar metodologias ativas evidencia-se um grande desafio na reformulação 

dos Projetos Políticos Pedagógicos, tarefa que todos os cursos superiores estão 

enfrentando a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que, nos últimos 

anos, têm apontado para o compromisso com a realidade social concreta como a 

meta fundamental da formação na graduação. 

As chamadas metodologias ativas de ensino e aprendizagem emergem como 

estratégia de transformação. As metodologias ativas se baseiam no princípio teórico 

da autonomia, e no pressuposto de um acadêmico capaz de auto gerenciar seu 

processo de formação. Utilizar métodos inovadores para ultrapassar os limites do 

técnico e do tradicional ainda é um desafio, porém sua busca é essencial para que 

se alcance a “formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo, 

transformador e humanizado” (GEMIGNANI, 2012). 

Os resultados da mediação de metodologias ativas, as quais podem ser 

aprendizagens significativas, podem ser entendidos no próprio perfil dos discentes 

definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Esse perfil visa à sólida formação 

técnica, científica e profissional, bem como o desenvolvimento da criticidade e da 

reflexão, da criatividade para resolução de problemas e entendimento dos aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, por meio de projetos 

pedagógicos flexíveis e transformadores. 

As mudanças curriculares têm por pressuposto a passagem da 

disciplinaridade para a interdisciplinaridade, além de apresentar novas estratégias 
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de ensino e aprendizagem, como as metodologias ativas, consideradas um novo 

desafio para a formação de docentes do futuro. Mais que possibilitar o domínio dos 

conhecimentos, crê-se que existe a necessidade de formar docentes que aprendam 

a pensar, a correlacionar teoria e prática, a buscar, de modo criativo e adequado às 

necessidades da sociedade, a resolução dos problemas que emergem no cotidiano 

da escola e no dia a dia. 

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos 

construtivos de ação-reflexão-ação, em que o discente tem uma postura ativa em 

relação ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de 

problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir 

soluções, aplicáveis à realidade. 

Os alunos irão atuar em ambiente de estudos colaborativo, interativo, com 

estratégias de aprendizagens individuais e em grupos que envolvem o 

questionamento do saber e a produção de referenciais e ações que assegurem a 

expansão das fronteiras do conhecimento, possibilitando ir além dos conhecimentos 

construídos. Assim, nesse processo, cada aluno, ao mobilizar competências e 

habilidades e ao articulá-las com os variados conhecimentos, conteúdos e conceitos 

específicos, numa visão contextualizada e mediados pelo professor, se desenvolve 

para a vida em sociedade, em especial para o mundo do trabalho. 

A modalidade de educação a distância EaD, enquanto processo de ensino e 

aprendizagem mediado por tecnologias de informação e comunicação,  realiza-se 

com processos coerentes com a metodologia ativa e suas ações educativas 

buscando a produção de conhecimentos sobre as condições sociais concretas das 

regiões a que está inserida a FACESA, o que significa integrar, mediados pelas 

tecnologias digitais de informação e comunicação, o ensino, a iniciação científica a 

extensão, a inter e transdisciplinaridade como métodos, tendo como princípio o foco 

no aluno e a contextualização do conhecimento, pela ação dialógica de professores 

tutores mediada pelas TICs e, no presencial, da comunidade acadêmica ( alunos e 

tutores) com a sociedade. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

164 

 

As atividades obrigatórias serão realizadas por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem. As atividades obrigatórias finais serão realizadas na FACESA e nos 

polos parceiros, conforme discriminado abaixo: 

a) Atividades no AVA: Atividades pertinentes às disciplinas como desafios, 

pesquisas e questionários serão desenvolvidas aos alunos. Ao término de 

cada unidade, o aluno realiza um conjunto de exercícios com feedback para 

reflexão. A interatividade dos alunos entre eles, com os professores tutores e 

orientadores acadêmicos é fortemente estimulada na realização das 

atividades. Na EAD, incentiva-se também, os alunos a trabalharem em grupo, 

utilizando as TIC como os fóruns de discussão. 

b) Avaliações à distância: essencialmente de caráter formativo. Podem se 

constituir, de acordo com a essência do módulo, de trabalhos enviados para 

os tutores distância, com prazo para retorno das soluções. Podem ser 

Trabalhos escritos individuais ou em grupo; relatórios de projetos ou de 

pesquisas; participação em trabalhos, seminários; provas; estudo de caso, 

preparação e análise de planos; observação de aulas; entrevistas; memorial; 

monografia; exercícios; redação de textos; elaboração de material didático, 

comentários e resenhas sobre textos e vídeos; resolução de problemas, 

solução de casos práticos. 

c) Avaliações presenciais: os alunos realizarão, no polo, uma avaliação 

presencial ao final de cada disciplina. Os instrumentos e estratégias 

escolhidos deverão estar articulados com os objetivos, os conteúdos e as 

práticas pedagógicas adotadas. A avaliação será elaborada pelo professor 

autor e discutida com os professores tutores.  

 

Portanto, a metodologia prevista de acordo com as DCN, visa atender ao 

desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo 

acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do 

discente. Assim, coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam a ação 
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discente em uma relação teoria-prática, claramente inovadora e embasada em 

recursos que proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área. 

 

4.11Estágio curricular supervisionado 

 

O estágio curricular supervisionado está previsto e contempla carga horária 

adequada, orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as 

atividades, coordenação e supervisão, existência de convênios, estratégias para 

gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho, considerando as 

competências previstas no perfil do egresso, e interlocução institucionalizada da IES 

com o(s) ambiente(s) de estágio para gerar insumos para atualização das práticas 

do estágio. 

O Estágio Curricular é um componente do projeto pedagógico do curso, 

inerente e complementar à formação acadêmica profissional, como parte do 

processo de ensinar e aprender, de articulação teoria e prática e como forma de 

interação entre a IES e as organizações ou instituições.  

Nos Termos da Lei 11.788/2008, estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos, de acordo com as matrizes 

curriculares aprovadas para cursos das Instituições Formadoras, neste caso 

específico a FACESA, de acordo com a legislação vigente atual para a área de 

formação. 

O Estágio Curricular Supervisionado, componente da formação acadêmico- 

profissional, é previsto em matriz curricular e contempla carga horária adequada, 

variando de acordo com as áreas e os objetivos de cada curso. É entendido como 

uma atividade teórico-prática, que se constitui em importante instrumento de 

integração e diálogo entre a instância acadêmica, a comunidade, as organizações 
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não governamentais e o mundo do trabalho, ao qual está reservado o papel de 

integrar e contextualizar conhecimentos, competências e habilidades adquiridos pelo 

graduando em seu processo de formação, aproximando, portanto, a instituição da 

realidade social, profissional e cultural. 

As especificidades dos estágios preveem a supervisão e orientação docente, 

cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades de coordenação e 

supervisão. Dessa maneira, está prevista a existência de convênios, estratégias 

para gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho, sendo consideradas as 

competências previstas no perfil do egresso, e a interlocução institucionalizada da 

IES com o ambiente de estágio. Portanto, são gerados insumos para atualização 

das práticas do estágio, com sua realização em campos específicos, de acordo com 

cada área, e ao acadêmico cabe apresentar relatórios sobre as atividades realizadas 

no estágio. 

No curso de Ciências Contábeisa FACESA promove junto ao Estágio 

Supervisionado I e II, desenvolvidos no 7º e 8º semestres, respectivamente, a 

prática de elaboração de anteprojeto de pesquisa ou a elaboração de trabalho 

focando empresas de determinadas áreas e a consequente preparação de relatório 

de estudo de caso.  

O acompanhamento e a avaliação das dinâmicas (regulamentos) do Estágio 

Curricular Supervisionado são de responsabilidade dos Colegiados de Cursos por 

meio da Coordenação de Estágios. 

Os estágios vão poder contar com as empresas locais para suas realizações 

vistos o Termo de Cooperação realizado entre a FACESA e a Associação Comercial, 

Empresarial e Industrial de Valparaiso de Goiás (ACIVALGO), e com escritórios 

parceiros na área de auditoria e contabilidade. 

 

4.111 Objetivo Geral do Estágio Curricular Obrigatório 

 

São objetivos gerais do estágio curricular supervisionado do Curso de 

Ciências Contábeis da FACESA:  
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 Permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma 

melhor qualificação do futuro profissional; 

 Propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e experiências 

no campo profissional; 

 Subsidiar os colegiados de curso, com informações que permitam adaptações 

e/ou reformulações curriculares, quando necessárias; 

 Promover a integração da faculdade com a sociedade;  

 Contribuir com a formação acadêmico-profissional do estagiário; 

 Fortalecer os espaços formativos; 

 Propiciar a práxis no processo de formação inicial; 

 Inserir o acadêmico na vida econômica, política e sociocultural. 

O estágio curricular supervisionado propiciará ao discente a complementação 

do processo de ensino e aprendizagem, devendo ser planejado, executado, 

acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos dos cursos e com o 

calendário acadêmico, em termos de experiências práticas, visando a: 

 Aprimoramento do discente, para facilitar sua futura absorção pelo mercado 

de trabalho; 

 Adaptação social e psicológica do discente à sua futura atividade profissional; 

 Orientação do discente na escolha de sua especialização profissional. 

 

4.11.2 Metodologia do Estágio Curricular Obrigatório 

 

Ao estudante regularmente matriculado e com frequência efetiva no Curso de 

Ciências Contábeis da FACESA. 

O estágio curricular supervisionado não gera vínculo empregatício entre o 

estudante e a concedente, observados os seguintes requisitos: 

 Matrícula e frequência regular do aluno estagiário em curso de educação 

superior, atestado pela instituição de ensino; 
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 Celebração do Termo de Compromisso entre o aluno estagiário, a parte 

concedente e a instituição de ensino; 

 Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no Termo de Compromisso. 

 

As atividades de estágio curricular supervisionado são caracterizadas por: 

 Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de ensino-aprendizagem 

estabelecidas entre professor supervisor, profissional supervisor e estudante; 

 Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização; 

 Estímulo no desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o 

objetivo de desenvolver o senso crítico e atitudes éticas; 

 Instrumento subsidiário à avaliação dos cursos e à reformulação de 

currículos; 

 Integraram os conhecimentos das práxis em benefício da sociedade, de 

acordo com a realidade local, regional, nacional e internacional. 

 

Para a efetivação do estágio supervisionado curricular obrigatório deverá ser 

apresentado pelo Professor Orientador juntamente com o Coordenador de Curso o 

planejamento e a programação das atividades. O projeto do estágio supervisionado 

curricular obrigatório, a ser apresentado pelo aluno, deve ser elaborado em conjunto 

com o Professor Orientador e apresentado ao Coordenador de Curso e Profissional-

Supervisor de Estágio para possíveis alterações. 

Para realizar o estágio supervisionado curricular obrigatório, o acadêmico 

deverá: 

 Estar matriculado e cursando o ano/período previsto no PPC para a 

realização do estágio curricular supervisionado;  

 Apresentar horário compatível. 
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Os campos de estágio curricular supervisionado obrigatório são pessoas 

jurídicas de direito privado e público de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de 

nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 

fiscalização profissional, que preencham os requisitos indispensáveis para uma 

complementação educacional compatível com as necessidades da formação. 

A realização do estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigatório 

não poderá ocorrer em horário concomitante às atividades acadêmicas disciplinares. 

 

4.11.3 Avaliação do Estágio Curricular Obrigatório 

 

A avaliação do acadêmico estagiário será feita pelo professor orientador de 

estágio curricular obrigatório, podendo contar com a colaboração do profissional-

supervisor. A periodicidade da avaliação não poderá ser superior a seis meses. 

Para obter aprovação no estágio curricular supervisionado obrigatório o 

acadêmico estagiário deverá:  

 Cumprir 100% da carga horária mínima prevista na legislação vigente, 

estipulada na DCN de Ciências Contábeis e no PPC do curso, para estágio 

curricular supervisionado obrigatório. 

 Apresentar resultado das atividades de estágio, por meio de relatórios 

parciais e finais, termo de realização do estágio fornecido pela empresa ou 

escritório concedente, bem como os documentos comprobatórios de 

cumprimento da carga horária total exigida e previsto no Projeto de Estágio. 

 

É considerado aprovado o aluno-estagiário que cumprir a carga horária e 

atingir nota mínima igual a 5,0 (cinco) na avaliação realizada pelo Professor 

Orientador e pelo profissional-supervisor da concedente. 

O professor orientador de estágio curricular supervisionado obrigatório deverá 

realizar a avaliação tendo como base: 
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 Ficha de controle com frequência, assinada pelo próprio professor orientador 

de estágio; 

 Auto avaliação do aluno-estagiário; 

 Avaliação do estágio realizada pelo profissional-supervisor; 

 Resultado de atividades de estágio por meio de relatórios parciais e finais, 

termo de realização do estágio fornecido pela concedente e outras 

informações elaborados pelo aluno-estagiário. 

 

A conclusão do estágio ocorre somente se o estagiário comparecer às 

atividades do estágio, às reuniões ou seminários de avaliação de estágio previstos e 

estiver em dia com a documentação exigida pela Coordenação do Estágio, pela 

Coordenação de Curso e pelo professor orientador: 

 Declaração de horas estagiadas emitida pelo órgão concedente do estágio; 

 Plano e relatório de estágio; 

 Avaliação de desempenho do estagiário pelo supervisor do estágio da 

concedente;  

 Avaliação do relatório de estágio pelo coordenador de estágio. 

 

Será considerado satisfatório o relatório avaliado com grau ou nota final (NF) 

igual ou superior a 5,0 (cinco), em escala de zero (0) a dez (10). Caso não seja 

obtido o grau ou nota final (NF), o estagiário poderá refazer o relatório sob 

orientação do docente responsável pela avaliação. A avaliação de desempenho do 

estagiário em atividades realizadas no espaço da concedente será feita pelo 

supervisor designado pela concedente, sendo traduzida em grau ou nota final (NF) e 

expressa em escala de zero (0) a dez (10), devendo ser encaminhada à 

Coordenação de Estágio da FACESA por meio do estagiário em envelope lacrado. 
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4.12 Atividades complementares 

 

As Atividades Complementares (AC) configuram-se em um elenco de 

atividades que, além de constituir oportunidade para o aprofundamento e/ou 

complementação dos saberes adquiridos nas disciplinas regulares e optativas dos 

cursos, introduzem práticas diversificadas, tais como as práticas desportivas, 

culturais, artísticas, linguísticas, musicais e outras. Neste sentido, promovem a 

flexibilização curricular constitutiva da LDB n° 9394/96. 

Com seu desenvolvimento, busca-se, fundamentalmente, complementar e 

enriquecer a matriz curricular; ampliar os conhecimentos práticos e teóricos; 

expandir o repertório cultural do graduando; proporcionar a integração da 

comunidade acadêmica; estimular a iniciativa/ autonomia dos acadêmicos; incentivar 

a integração entre os diversos campos do saber e propiciar articulação entre as 

disciplinas. 

Neste sentido, as ACs são componentes curriculares que possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades e competências incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes presenciais ou à distância, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade: monitorias e estágios, programas de iniciação científica, 

programas de extensão, estudos complementares e cursos realizados em outras 

áreas afins. 

Estas atividades possibilitam o aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

pelo acadêmico em atividades curriculares e extracurriculares, de interesse para sua 

formação profissional e pessoal, sendo um importante instrumento de 

enriquecimento do perfil do egresso. São integradas por diversos tipos de atividades, 

agrupadas em três eixos centrais (ensino, iniciação científica e extensão) da 

FACESA. 

As ACs, sustentam-se nos paradigmas educacionais, especialmente no que 

diz respeito à formação integral do acadêmico. Sua prática acentua a importância do 

envolvimento dos acadêmicos de graduação com questões sociais, políticas, 

econômicas, históricas, culturais, intelectuais e científicas, por meio de atividades 
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apresentadas sob múltiplos formatos: palestras, oficinas, visitas técnicas, estágios 

não obrigatórios, monitorias, iniciação científica, minicursos, mostras, exposições, 

filmes, peças teatrais, grupos de estudo, seminários, congressos e outros, previstos 

e descritos no regulamento interno de AC. Vale salientar, que as disciplinas 

curriculares, os estágios obrigatórios, nivelamentos e os trabalhos de curso não são 

considerados como AC. 

As atividades curriculares complementares dos cursos de graduação da 

FACESA têm como objetivo incentivar o acadêmico a participar de experiências 

diversificadas que contribuam para a sua formação humana e profissional, 

atendendo às diretrizes curriculares nacionais do ensino específico de cada área de 

formação. Possibilitam uma relação de comunicação entre a comunidade acadêmica 

e a comunidade local, na medida em que promovem a troca do conhecimento 

construído em ambiente acadêmico com o conhecimento proveniente da realidade 

vivenciada pela população local. São um requisito indispensável à defesa de 

trabalhos de conclusão de curso e colação de grau dos acadêmicos dos cursos de 

graduação da FACESA. 

As atividades complementares consideram: a carga horária; a diversidade de 

atividades e de formas de aproveitamento; a aderência à formação geral e 

específica do discente; o planejamento de mecanismos inovadores na sua 

regulação, gestão e aproveitamento. 

Assim, as atividades complementares ao ensino foram criadas na intenção de 

expandir as possibilidades de ensino e aprendizagem e envolver todos que dele 

façam parte. Essas atividades compreendem ações voluntárias por parte dos 

acadêmicos, que são incentivados à participação com a discriminação de carga 

horária anexada aos seus históricos escolares e certificado de participação. 

As Atividades Complementares do curso de Ciências Contábeis devem criar 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em 

atividades extracurriculares e de interesse para sua formação pessoal e profissional. 

São consideradas atividades que podem integrar as Atividades 

Complementares:  
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 Iniciação científica, desenvolvida sob supervisão docente e aprovada pelo 

colegiado do curso; 

 Atividades de extensão, sob coordenação docente, na forma de cursos ou 

serviços, aprovadas pelo colegiado de curso; 

 Monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo do curso; 

 Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados 

pela Faculdade, em espaços escolares e não-escolares e outros órgãos 

públicos, que sejam complementares a formação; 

 Eventos científicos ou culturais diversos (seminários, simpósios, congressos, 

conferências e similares) da área da educação ou área afim; 

 Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores, de graduação ou 

sequenciais, da própria Faculdade ou de outras instituições de ensino 

superior; 

 Outras que o Colegiado de Curso aprovar.  

 

Para o registro acadêmico, o estudante deve apresentar, à Coordenação do 

Curso, documento original ou cópia autenticada, no qual seja discriminado o 

conteúdo dos estudos, a carga horária, o período e a organização ou professor 

responsável, quando o evento for realizado por outra instituição. 

O NDE da Ciências Contábeis aprovou em reunião que o aluno poderá cursar 

uma disciplina optativa, com 40 horas, além das duas obrigatórias no currículo para 

diversificar ainda mais a sua formação acadêmica, ampliando ainda mais o leque de 

atributos da docência. 

Os procedimentos relativos as ACs, devidamente regulamentados e 

registrados são de responsabilidade do acadêmico e seu 

acompanhamento/validação é feito pelo NDE do Curso na FACESA. Além disso, a 

regulamentação das atividades complementares encontra-se devidamente 

institucionalizadas em documento específico, a saber: Regulamento das Atividades 

Complementares do Curso de Ciências Contábeis. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

174 

 

Portanto, as atividades complementares a serem desenvolvidas no decorrer 

do curso de Ciências Contábeis respeitarão as normalizações da IES. Para a 

integralização de matriz curricular serão contempladas 270 horas de estudos 

independentes, em atividades de ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidos pelos 

acadêmicos(as) no decorrer do curso e comprovadas através de 

certificados/declarações junto à coordenação de curso, sendo requisito para 

conclusão do mesmo. 

Além do incentivo à realização de atividades extracurriculares não 

obrigatórias fora da Instituição o curso oferecerá também atividades desenvolvidas 

nos projetos de extensão gerais da FACESA  na sede e nos polos e ainda: 

a) Semanas Acadêmicas: A Semana de Gestão e Negócios da FACESA será 

promovida conjuntamente pelos Cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Tecnologia em Processos Gerencias e Gestão Financeira, tendo 

em sua programação apresentação de projetos integradores, palestras, 

oficinas, minicursos além de programação cultural. Todo o evento é realizado 

no Polo sede em Valparaiso-GO, e transmitido em tempo real para todos os 

estudantes dos demais polos, propiciando interação direta por meio de chat. 

Em alguns casos há ainda programação paralela realizada em cada em cada 

polo com vistas a atender a realidade local. Após as semanas acadêmicas os 

alunos podem ainda ter acesso aos vídeos das atividades que serão 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendiz agem. Além da formal 

semana acadêmica, também são desenvolvidas ao longo dos semestres 

atividades coma as aulas magnas, palestras, seminários, conferências, 

colóquios e painéis virtuais, visando possibilitar maior articulação entre os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula e práticas adotadas no mercado 

local, regional, nacional e internacional. 

b) Central de Consultoria Empresarial – Aqui reside um dos maiores diferenciais 

do curso, fortemente relacionado com o processo de ensino e de 

aprendizagem no que tange a concretização prática da teoria vista em sala de 

aula, bem como da interdisciplinaridade. A partir do cadastro de empresas 
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locais em parceria com as Associações locais Comerciais,Industriais e de 

Serviços, serão definidas e desenvolvidas as atividades dos projetos 

integradores, bem como outras especificas de cada disciplina. Atividades 

pontuais também serão desenvolvidas pela central de consultoria para a 

comunidade em geral com a participação dos estudantes, como Imposto de 

renda sem mistério, educação financeira na prática, orientação para cadastro 

e prestação de contas do Micro Empreendedor Individual-ME I, dentre outras. 

As atividades desenvolvidas direcionam assim os alunos para investigação 

em empresas de vários setores, permitindo assim o importante relacionamento 

Instituição deEducação Superior - Mercado. Busca-se também demonstrar a inter-

relação entre as diversas disciplinas do curso (do semestre atual e anteriores), 

contextualizando-as com a realidade gerencial das empresas. Espera-se assim, 

como resultado das Atividades, que sejam elaborados Estudos de Caso para as 

Empresas investigadas. A atividade constitui-se ainda em real ação de extensão 

realizada pelos alunos sob orientação de professores, uma vez que oferecem o 

serviço de consultoria de forma gratuita às empresas, sobretudo as micros e 

pequenas, contribuindo assim para o aumento da competitividade de cada uma 

delas. 

c) Central de Empregabilidade: os estudantes poderão atuar no atendimento à 

comunidade local no que tangue à preparação para o mercado de trabalho 

com auxílio para a elaboração de currículos, oficinas de orientação para 

participação em entrevistas de emprego e gestão do tempo e marketing 

pessoal, e ainda cadastro em sites gratuitos de recrutamento e seleção e em 

intermediadoras de estágio. As atividades serão desenvolvidas em todo o 

ano, em especial na Semana da Responsabilidade Social. 

d) Rodadas de Leitura: A atividade "Rodadas de Leitura" constitui-se em 

atividade de incentivo à leitura dos estudantes de obras ligadas à área de 

Gestão e Negócios e também às áreas de formação geral. São sugeridos dois 

livros para leitura durante cada semestre. Há a mediação de professor por 

meio de fóruns para discussão do andamento da leitura, e ao final há chat ou 
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webconferência de apreciação da obra, e o estudante elabora resenha sobre 

a obra. 

e) Visitas Técnicas - a cada  semestre será proposta uma visita técnica, com 

saída do polo sede, para empresas em todo o Brasil. Dependendo do número 

de estudantes em cada polo também há a saída de visitas técnicas partindo 

de outros    As visitas proporcionam aos alunos a verificação in loco das 

informações vistas nas disciplinas. 

f) Empresa Júnior -  O estudante poderá participar das atividades desenvolvidas 

na Empresa Júnior da FACESA  encontra-se em fase de negociação com o 

SEBRAE para apoio para implementação da Empresa Júnior,  que articulará 

ações e consultoria nas áreas de gestão integrando assim os cursos da área 

de Gestão e Negócios. 

g) Grupos de Estudo e Pesquisa – O estudante tem a oportunidade de 

aprofundar o estudo em temas relevantes para a formação do futuro 

profissional, tanto na área de gestão como de formação geral, participando de 

grupos de estudo e pesquisa formados por estudantes de vários cursos de 

graduação e de também de pós-graduação. Dentre os grupos aprovadospara  

o curso pelo NDE tem-se: Empreendedorismo, Novos Negócios Sustentáveis, 

Planejamento e Gestão de Pessoas, e  Diversidade e Gestão. 

 

Os estudantes serão comunicados das atividades, tanto internas, quanto 

externas,  via informativos no AVA  e por e-mail. 

 

4.13 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

A FACESA opta pela não inclusão do TCC em seu curso de Ciências 

Contábeis. 

 

4.14 Projeto Integrador 
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Quando uma ação é planejada de forma integrada visa-se organizar, de forma 

colaborativa, ações pedagógicas do curso e os objetivos traçados para formação 

dos discentes. 

Assim, representa as demandas recorrentes do curso não apenas para 

atender as necessidades das empresas ou conteúdo, mas principalmente na busca 

da qualificação dos estudantes. 

Neste sentido a FACESA, pelo curso de Ciências Contábeis, planeja o seu 

Projeto Integrador para o curso da seguinte forma: 

1. Nó início de cada semestre, sejam eles, segundo quarto, sexto e oitavo, os 

quais possuem a disciplina de Tópicos Especiais em Ciências Contábeis, os 

professores e tutores de todas as disciplinas, juntamente com os membros da 

ACIVALGO, entidades públicas, e escritórios parceiros definirão o tema 

gerador, organização e as contribuições que cada Unidade Curricular trará 

para o projeto. No entanto, é necessário definir o que o tema representa: 

TEMA- é a apresentação do assunto que será tratado no projeto; 

2. Após a definição do TEMA e da organização será realizado pelo professor da 

disciplina Tópicos e estudantes o plano de ação para o projeto de cada 

semestre. Deverá ser considerado a interdisciplinaridade e a integração dos 

projetos; 

3. Para tanto serão utilizados vídeos conferências em blocos de cinquenta 

alunos cada; 

4. Ao término do semestre os estudantes, de cada equipe de cinquenta, 

apresentação um relatório de fechamento do projeto; 

5. A menção alcançada pelos estudantes no projeto poderá ser utilizada nas 

outras disciplinas dos semestres correspondentes, no percentual de até 5%. 

 

O projeto integrador possibilita a relação dialógica e a práxis profissionais 

contribuindo como ação pedagógica e sendo fomentador da aprendizagem. Outro 

ponto, importantíssimo de contribuição, é a participação em vivências que 
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promovem a construção colaborativa, intensificando a responsabilidade individual do 

coletivo para alcance de um determinado objetivo. 

Por todos estes motivos o projeto integrador passa a ser uma ferramenta do 

curso de Ciências Contábeis. 

 

4.14 Apoio ao discente 

 

O apoio ao discente tem como objetivo contemplar ações de acolhimento e 

permanência; acessibilidade metodológica e instrumental; monitoria; nivelamento; 

intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados; apoio 

psicopedagógico; participação em centros acadêmicos ou intercâmbios; e ações 

inovadoras. 

A Política de Apoio ao Discente inclui as diferentes formas de orientação ao 

aluno que podem ser agrupadas nas categorias: 

 Administrativa: orienta os alunos quanto à estrutura e funcionamento dos 

cursos, os acompanham por toda vida escolar, efetuando os registros de seu 

aproveitamento e frequência escolar, realizados pela Secretaria. 

 Profissional: orienta os alunos visando a integração das diferentes 

necessidades dos vários cursos em relação ao exercício da prática, 

envolvendo desde a realização de estágios supervisionados curricular e 

extracurricular, visitas técnicas, trabalho integrador, até a relação com o 

mercado de trabalho, com o estabelecimento de convênios e a criação de 

programas que aproximem os estudantes da realidade do seu mercado de 

trabalho, além de cursos de capacitação e programas de desenvolvimento 

profissional. 

 Programas de Apoio Pedagógico: orienta o aluno quanto aos aspectos 

pedagógicos do curso e das disciplinas, intervém nas dificuldades e possíveis 

inseguranças em relação ao futuro profissional. 
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 Apoio Psicopedagógico: Através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico  

(NAPAP) trabalha-se uma estratégia para promover o atendimento e 

orientação aos acadêmicos, no que tange à superação de dificuldades no 

processo de aprendizagem, no campo do relacionamento interpessoal e 

distúrbios comportamentais e emocionais que afetam o seu desempenho 

acadêmico e do Núcleo de Acessibilidade (NAe),  que disponibiliza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade aos discentes com deficiência ou mobilidade 

reduzida, com base nos dispositivos legais e normativos de Acessibilidade na 

Educação Superior. 

 Programas de Apoio Financeiro: Para viabilizar o ingresso e permanência 

indicar as formas de apoios financeiros. 

 Estímulo a Permanência Discente: A FACESA estimulará os acadêmicos à 

permanência nos cursos de graduação mediante a adoção de Nivelamento. 

Assim, a cada semestre, com base nas informações socioeconômicas dos 

alunos, são ofertados cursos de nivelamento para atender a cada área de 

conhecimento, semestralmente e de forma gratuita. No Nivelamento, serão 

oferecidos pelo menos os seguintes cursos: Informática Básica; Matemática 

Básica; Comunicação e Expressão em língua portuguesa; Linguagem 

Brasileira de Sinais; e Sustentabilidade e Responsabilidade Social. 

 

4.15 Ainda no que se refere ao Nivelamento - Línguas 

 

A FACESA estimulará os acadêmicos à permanência nos cursos de 

graduação mediante a adoção de cursos de Nivelamento cumprindo todas as 

exigências legais vigentes pelo Ministério da Educação e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB. 

O Programa de Nivelamento da FACESA visa proporcionar ao aprendiz o 

domínio de conhecimentos básicos e específicos em diferentes áreas do saber, nas 

áreas de formação dos seus cursos de graduação, com o intuito de estimular 
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também a aprendizagem de línguas estrangeiras (inglês e espanhol) visando 

processo de internacionalização. 

São também objetivos do nivelamento: conferir apoio ao discente quanto às 

suas atividades acadêmicas; criar oportunidade para que o aluno possa adquirir e 

consolidar conhecimentos e competências para sua formação; favorecer o 

desempenho satisfatório  de forma integral e contínua; contribuir para a redução dos 

índices de reprovação dos discentes; e possibilitar a permanência do acadêmico na 

educação superior, buscando evitar a sua evasão, a retenção  e a permanência 

nesse nível de ensino. Nesse sentido, a partir das políticas institucionais vigente, 

garante a promoção da inclusão social, digital e comunicacional, tanto na 

modalidade presencial quanto a distância (EaD). 

Para FACESA, pelo seu PDI, esta ofertará os seguintes cursos de 

nivelamento: Informática Básica; Matemática Básica; Língua Portuguesa; Inglês 

Instrumental; Espanhol Instrumental e Análise e Interpretação de Gráficos e Tabelas. 

Destaca-se ainda, que o Programa de Nivelamento da FACESA oferecerá os 

cursos de nivelamento sempre que houver necessidade avaliada pelo NDE, 

independente do semestre de enquadramento do acadêmico e também conforme 

necessidade observada pelos professores e coordenadores ao longo da 

integralização dos cursos e indicadas nos resultados obtidos pela realização da 

Avaliação Geral do Desempenho Acadêmico- AGDA. Poderão assim ser ofertados 

ainda cursos específicos de acordo com as demandas de cada curso. 

 

4.16 Formas de acesso ao curso 

 

Ao delinear a política de acesso ao curso de Ciências Contábeis proposto 

pela FACESA, visualizou-se a necessidade de implementar ações para ampliar o 

acesso de estudantes ao curso, assim como garantir a permanência bem-sucedida 

destes estudantes na Instituição. 

Complementarmente, fez-se necessário compreender os motivos que levam 

aos altos níveis de evasão verificados em grande parte das Instituições brasileiras e 
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buscar medidas que possam minimizar esta ocorrência. Este posicionamento é 

coerente com a legislação brasileira segundo a qual: “A educação será desenvolvida 

com base, entre outros, no princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola” (Artigo 206, inciso I da Constituição Federal, e artigo 3º, 

inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 

O acesso à educação superior privada se faz, essencialmente, por meio de 

dois fatores: sociais e econômicos. Assim, o acesso a esse nível de educação passa 

necessariamente pelo que se estabelece na LDB a qual preconiza que a educação 

superior se destina aos egressos do ensino médio, mediante processo seletivo. 

O Processo Seletivo da FACESA, é aberto a candidatos que tenham 

escolarização completa de nível médio ou equivalente, e tem como objetivo verificar 

sua aptidão intelectual e selecioná-los para o ingresso nos cursos de graduação e 

tecnológicos. Além disso, o Processo Seletivo considera os conhecimentos comuns 

às diversas formas de ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, e 

pode ser unificado em sua execução para todos os cursos da Faculdade. 

O Processo Seletivo é organizado e supervisionado pela Comissão do 

Processo Seletivo da FACESA, e coordenado pela Diretoria Geral, sendo também 

disciplinado por Edital, que poderá ser divulgado de forma resumida, indicando-se os 

locais onde os interessados poderão ter acesso às informações completas. 

Outrossim, o Processo Seletivo é válido para o período letivo a que se 

destina, tornando-se nula a aprovação obtida se o candidato deixar de requerer 

matrícula ou de apresentar a documentação necessária nos prazos fixados no 

Edital. Em alguns casos, poderá ser exigido dos candidatos a aprovação em testes 

ou provas de habilidades específicas, antes do Processo Seletivo, para os cursos 

que o justifiquem. 
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5 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O NDE constitui-se por docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização dos projetos pedagógicos dos cursos. Apresenta estrutura e 

funcionamento de forma a permitir a articulação entre ensino, iniciação científica e 

extensão, opção voltada para o sentido da universalização e da democratização das 

dimensões ético-política, teórico-metodológica, interventiva e investigativa da 

formação profissional. 

O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente dos cursos, que 

exerçam liderança acadêmica no âmbito dos mesmos, percebida na produção de 

conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões 

entendidas como importantes pela FACESA, e que atuam sobre o desenvolvimento 

dos cursos. 

A renovação parcial dos integrantes do NDE acontecerá nas seguintes 

situações: desligamento do docente da FACESA; solicitação formal de desligamento 

do docente; ausência do docente às reuniões num percentual de 40% (quarenta por 

cento); não cumprimento das atribuições delegadas pelos Presidente do NDE; por 

ato discricionário da Diretoria Geral. 

Ao NDE compete:  

a) estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico, 

respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores; 

b) contribuir para consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

c) acompanhar e informar à Comissão Própria de Avaliação (CPA) para 

que por meio do instrumento de coleta de dados seja realizado o 

diagnóstico do curso e da instituição; 

d) definir o perfil profissional e os objetivos gerais dos cursos; 
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e) elaborar os currículos plenos dos cursos e suas alterações, para 

aprovação pelos órgãos competentes; 

f) emitir pareceres das propostas de ensino, iniciação científica e 

extensão no âmbito dos cursos; 

g) zelar pelas diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos 

e suas respectivas ementas, recomendando aos Coordenadores de 

Curso modificações dos programas para fins de compatibilização; 

h) propor, ao Coordenador de Curso, providências necessárias à melhoria 

qualitativa do ensino; 

i) participar do processo de seleção, permanência ou substituição de 

docentes para os cursos; 

j) promover a avaliação dos planos de trabalho nas atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão na forma definida no projeto pedagógico 

institucional (PPI); 

k) definir políticas sobre a organização, funcionamento e avaliação das 

atividades de estágios curricular supervisionado e do trabalho de 

curso; 

l) verificar e revisar as ementas para uma maior adequação; coordenar a 

elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e 

outros materiais necessários aos cursos; 

m) assessorar os Coordenadores de Curso em outras atividades 

especiais; 

n) colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de 

atuação; 

o) zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelos cursos; 

p) auxiliar, se for o caso, os Núcleos de Iniciação Científica e de Extensão 

na análise das propostas de projetos de iniciação científica e extensão; 

q) incentivar a elaboração de programas de extensão e iniciação 

científica; 

r) promover a interdisciplinaridade dos cursos. 
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O NDE terá os seguintes membros: a Coordenação de Curso, como seu 

Presidente; no mínimo 5 docentes pertencentes ao corpo docente do curso, 

preferencialmente garantindo-se a representatividade das áreas; com pelo menos 

30% (trinta por cento) do total de docentes do curso, que participam na 

integralização do currículo pleno do referido curso. Poderão se candidatar ao NDE 

somente os docentes que possuem titulação stricto sensu. Caso não existam 

candidatos voluntários suficientes, serão considerados candidatos todos os docentes 

que atendem a este disposto. 

No NDE o coordenador de curso será integrante e atuará no 

acompanhamento, consolidação e na atualização do presente PPC, realizando 

estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de 

aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do 

egresso. Assim, considerando-se as DCN e as novas demandas do mundo do 

trabalho, haverá um planejamento e procedimentos para permanência de parte de 

seus membros até o ato regulatório seguinte. 

No Curso de Ciências Contábeis, a coordenadora de curso será integrante e 

atuará no acompanhamento, consolidação e na atualização do presente PPC, 

realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de 

avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do 

perfil do egresso. Assim, considerando-se as DCN e as novas demandas do mundo 

do trabalho, haverá um planejamento e procedimentos para permanência de parte 

de seus membros até o ato regulatório seguinte. 

Em relação aos membros do NDE, suas experiências docentes e profissionais 

os permitirão acompanhar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na 

formação do estudante bem como analisar a adequação do perfil do egresso, 

considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho.  

Em relação aos membros do NDE, suas experiências docentes e profissionais 

os permitirão acompanhar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na 
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formação do estudante bem como analisar a adequação do perfil do egresso, 

considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho. 

São membros do NDE: 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Aline Gomes de Oliveira Mestre 

Cláudio Moreira Santana Mestre 

Flávia Amaral Rezende Doutor 

Keylla Dennyse Celestino da Silva Mestre 

Kelly Pereira Guedes Doutor 

Victor de Souza Oliveira Lopes Mestre 

Robson Quintilio Doutor 

 

 

5.2 Equipe multidisciplinar 

 

A organização dos recursos humanos para dar suporte à FACESA estará 

sustentada em equipes multidisciplinares, constituídas para desempenharem as 

funções de: planejamento; implantação e gestão dos cursos a distância; concepção, 

produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais 

para a educação a distância 

Para isso, haverá um plano de ação documentado e implementado com 

processos de trabalho formalizados. 

A equipe multidisciplinar está integrada por profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento, a saber: Coordenação do Núcleo de Educação a Distância NEaD; 

docentes; tutores e equipe técnica com dois programadores de linguagens variadas, 

um webdesigner,  dois profissionais de desenho instrucional, de forma a permitir que 

as concepções apresentadas pelos docentes e acolhidas pelos NDEs possam ser 

geradas de forma própria, seguindo a metodologia e abordagem adotada no PPCs 
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dos cursos. Compõem ainda a equipe multidisciplinar profissionais de texto e 

editores da Editora Sena Aires, e profissionais de fotografia e vídeo. Todo o trabalho 

é feito de forma colaborativa. 

 

5.3 Regime de trabalho do coordenador de curso 

 

A coordenadora do curso de Ciências Contábeis da FACESA será a Mestre 

Keylla Dennyse Celestino da Silva, o regime de trabalho será de tempo integral (40 

horas), possibilitando o atendimento da demanda, considerando-se a gestão do 

curso, a relação com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar, bem 

como a representatividade nos colegiados superiores, através da elaboração de um 

plano de ação documentado e compartilhado, que preveja indicadores de 

desempenho da coordenação a serem disponibilizados publicamente. 

Em relação ao seu currículo, a coordenadora é Mestre em Ciências Contábeis  

pelo Programa Multi-institucional e Inter-regional de Pós-graduação em Ciências 

Contábeis - UnB/UFPB/UFRN (2016) e possui graduação em Ciências Contábeis 

pela Universidade de Brasília (UnB). Possui 7 (sete) anos de experiência no 

mercado corporativo, especificamente na área de Auditoria Financeira e 

Operacional, onde atuou em escritório privado prestando serviços de auditoria e 

consultoria à entidade de setores diversos dentro e fora do Distrito Federal, no que 

se refere ao planejamento da auditoria, revisão dos papéis de trabalho e elaboração 

de relatórios de ação, tendo maior aderência às atividades relacionadas à auditoria 

de entidades sem fins lucrativos. Possui experiência como professora  do curso de 

Ciências Contábeis e Administração, atuando ainda como professora convidada em 

MBAs executivos nas áreas de Gestão Empresarial e Financeira, onde pôde atuar 

com ambientes de aprendizado virtual, alimentando bancos de questões, produzindo 

conteúdos e mediando fóruns de discussões. Atuou ainda na coordenação e 

orientação de trabalhos de TCC. 

Atualmente é professora do curso de Ciências Contábeis do Centro 

Universitário Estácio de Brasília, onde atua na coordenação dos trabalhos de 
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conclusão de curso e do Núcleo de Apoio Fiscal, integrante do Laboratório de 

Prática e Gestão da IES. É também professora e coordenadora da FACESA, no 

curso de Ciências Contábeis, modalidade EAD. 

O Plano de Ação da Coordenação contemplará os seguintes pontos e seus 

indicadores que deverão ser contemplando in loco:  

1. Planejamento das operações do curso; 

2. Captação e processo Seletivo; 

3. Gestão do quadro Docente; 

4. Novos Projetos e Inovações; 

5. Acompanhamento e Controle de Estágios, Atividades complementares; 

6. Acompanhamento Discentes; 

7. Processos de Avaliação: Ensino e aprendizagem discente e Avaliação 

Institucional; 

8. Evasão. 

 

5.4 Corpo docente: titulação 

 

O corpo docente da FACESA para o ato autorizativo do Ministério da 

Educação de autorização é composto por 20 docentes com pós-graduação stricto 

sensu, sendo oito docentes com doutorado e oito docentes com mestrado. 

Na composição do corpo docente a FACESA considerou o perfil do egresso, 

sendo demonstrada a relação entre a titulação do corpo docente e seu desempenho 

em sala de aula de modo a caracterizar sua capacidade para analisar os conteúdos 

dos componentes curriculares. Com isso, a titulação mostrou-se relevante para a 

atuação profissional e acadêmica do discente, favorecendo o raciocínio crítico com 

base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta. Portanto, a 

qualificação profissional proporciona aos alunos o acesso a conteúdo de pesquisa 

de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e 

incentivando a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de 

pesquisa e da publicação. 
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O relatório de estudo da contribuição dos docentes encontra-se a disposição 

da Comissão quando da visita de verificação in loco. 

O corpo docente/tutor do curso Ciências Contábeis é formado pelos seguintes 

docentes: 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Nº Nome Titulação 

1 Adeane Fleury Doutor 

2 Aline Gomes de Oliveira Mestre 

3 Arthur Henrique de Pontes Regis Doutor 

4 Belmiro Cardoso de Oliveira Mestre 

5 Carlos Alberto Martins da Silva Mestre 

6 Cláudio Moreira Santana Mestre 

7 Dyego Ramos Henrique Mestre 

8 Edmo Martins Gomes Filho Mestre 

9 Flávia Amaral Rezende Doutor 

10 Flávia Pinheiro Della Giustina Mestre 

11 George Henrique de Moura Cunha Doutor 

12 Jonas Rodrigo Gonçalves Mestre 

13 José Henrique de Lima Correa Dieguez Barreiro Doutor 

14 Kelly Pereira Guedes Doutor 

15 Keylla Dennyse Celestino da Silva Mestre 

16 Maria Salete Vaceli Quintilio Doutor 

17 Regina Maris Pinheiro D’Azevedo Mestre 

18 Robson Quintilio Doutor 

19 Ronaldo Augusto da Silva Fernandes Mestre 

20 Victor de Souza Oliveira Lopes Mestre 
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5.4.1 Plano de Carreira 

 

O corpo docente é regido pelo atual Plano de Carreira Cargos e Salários da 

FACESA homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 11 janeiro 

de 2017, publicado no Diário Oficial da União (DOU) por meio da portaria nº 4, de 24 

de janeiro de 2017. 

O Plano de Carreira normatiza a evolução funcional do docente, com base 

nos critérios de comprovação das experiências profissional e acadêmica da 

produção científica e do desempenho, entre outros fatores. Como incentivo à 

qualificação e ascensão, o Plano de Carreira contempla programa de capacitação 

docente, que visa à formação continuada. Além disso, o referido Plano possui 

critérios de progressão sob 02 (duas) dimensões: Progressão Horizontal e Ascensão 

Vertical. 

Vale destacar, que conforme metas previstas, a FACESA irá reformular o 

Plano de Carreira Cargos e Salários da FACESA. 

 

5.4.2 Critérios de Seleção e Contratação 

 

Para ingresso em um dos quadros da carreira docente/tutor da FACESA, 

além de comprovação dos requisitos exigidos, devem ser apresentados todos os 

demais documentos exigidos pela legislação. Os membros do corpo docente serão 

selecionados pela Coordenação de Curso, indicados à Diretoria Acadêmica e 

encaminhados à Mantenedora para admissão, mediante contrato de trabalho nos 

termos da Faculdade e da legislação trabalhista em vigor. 

Para mais, a seleção e contratação de docente/tutor, sempre que houver 

vaga, por meio de análise de curricular – titulação, aderência de formação, 

experiência-entrevista e aula didática, ou seja, por um processo seletivo, avaliada 

por uma banca constituída pelo NDE dos cursos, bem como pelo NAP. Os contratos 

dos docentes são regidos pela CLT. 
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No que se refere ao regime de trabalho do corpo docente tem as seguintes 

modalidades: regime integral; regime parcial; e regime de horista. 

Além da legislação trabalhista, das normas regimentais e contratuais 

pertinentes ao regime acadêmico do docente/tutor, o ingresso e enquadramento 

funcional, a promoção na carreira, as exigências de titulação, experiência, produção 

intelectual e capacitação continuada, a licença e demais aspectos relativos ao 

exercício do magistério na FACESA serão disciplinados no Plano de Cargo e Salário 

Docente/Tutor e Administrativo, aprovado e alterado pela Mantenedora, de sua 

iniciativa ou mediante proposta do Conselho Superior (CONSU). 

A admissão de docente/tutor, em cada categoria docente, é feita mediante 

seleção procedida com a participação da Coordenação do Curso a que pertença à 

disciplina, observados os seguintes critérios: 

I. Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a 

disciplina a ser por ele lecionada; 

II. Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, 

matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada; 

III. Demais requisitos ou condições constantes do Plano de Cargo e Salário 

Docente e Administrativo, além dos fixados pela Mantenedora. 

 

5.4.3 Procedimentos para Substituição (Definitiva e Eventual) dos Docentes e 

tutores do Quadro 

 

Além dos docentes e tutores que integram os quadros da carreira 

docente/tutor, a FACESA pode contar com docentes/tutores colaboradores, 

substitutos, conferencistas, e visitantes, todos não integrantes dos quadros de 

carreira. O docente/tutor colaborador é o profissional contratado por tempo 

indeterminado, de renomada competência, sobretudo com experiência comprovada. 
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O docente/tutor substituto, também não pertence ao quadro de carreira 

docente/tutor, o seu ingresso no quadro depende da existência de vagas e da 

disponibilidade financeira da Mantenedora, e para ingressar no quadro de carreira 

docente/tutor, o docente/tutor deverá ter no mínimo o curso de pós-graduação lato 

sensu. No que se refere ao docente/tutor visitante deve ter notória produção 

científica ou reconhecida experiência profissional. 

A substituição definitiva dos docentes/tutores do quadro de carreira 

docente/tutor está sujeita a abertura de processo seletivo para contratação de novos 

docentes/tutores de acordo com normas da FACESA. 

 

5.4.4 Políticas de Qualificação 

 

A FACESA divulga os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos com 

descontos para os docentes e tutores, estimulando assim formação na educação 

continuada, bem como a permanente. Também oferece subsídios financeiros para a 

produção intelectual dos docentes. Promove reuniões de capacitação pedagógica, 

acompanhamento didático, orientação e auxílio no desempenho de atividades 

didático pedagógicas. O acompanhamento dos docentes e dos acadêmicos é um 

processo contínuo, com a verificação do retorno obtido no processo por meio de 

reuniões pedagógicas. As Coordenações de Curso, com parceria dos Colegiados de 

Curso, dos NDEs e do NAP acompanham o desenvolvimento do docente com a 

finalidade de aperfeiçoar o seu desempenho. O docente e tutores também tem 

acesso aos microcomputadores (conectados à Internet em tempo integral) para 

pesquisas, para o desenvolvimento pessoal e como instrumento didático. 

Observa-se que a FACESA, vêm oferecendo cursos de capacitação em 

plataformas EaD, a fim para suporte das aulas presenciais, de forma preparar os 

docentes a nova demanda da realidade educacional. 

Outros mecanismos de qualificação do corpo docente da FACESA podem 

ainda ser destacados, como: 
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 O Programa de Incentivo à Publicação, que tem por objetivo divulgar 

trabalhos originais desenvolvidos pelos docentes, tutores e pesquisadores da 

FACESA. 

 O Programa de Auxílio à Participação em Reuniões Científicas, que tem por 

objetivo promover a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na 

FACESA. 

 

5.4.5 Apoio Didático Pedagógico aos Docentes 

 

Com o objetivo de orientar docentes e tutores na condução de disciplinas, 

sugerindo metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de 

orientar a relação docente-aluno/tutor-aluno, FACESA oferece o serviço de 

orientação pedagógica aos docentes. Este serviço é realizado pelo NAP é um órgão 

de apoio aos docentes da Faculdade, previsto em Regimento Geral, com o objetivo 

de oferecer apoio didático-pedagógico aos docentes e tutores, assessora o corpo 

docente e de tutores nas fases de planejamento, execução e avaliação, buscando a 

qualidade do processo de ensino aprendizagem. 

O NAP se subdivide em Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Assistência 

Pedagógica (NAP/NAPAP), Núcleo de Apoio Ao Docente (NAP/NAD), Núcleo de 

Avaliação Qualificada (NAP/NAQ) e Núcleo de Acessibilidade (NAP/NAe) 

 

5.4.6 Plano de Expansão do Corpo Docente/Tutor 

 

O plano de expansão do corpo docente/tutor está embasado no processo de 

planejamento contínuo de diagnóstico das necessidades de pessoal e competências 

para atender os objetivos institucionais. Nesse planejamento, avaliam-se as 

necessidades em relação ao crescimento da FACESA e às exigências da legislação. 
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5.5 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

O regime de trabalho do corpo docente do curso de Ciências Contábeis da 

FACESA possibilita o atendimento integral da demanda, considerando a dedicação à 

docência, o atendimento aos discentes, a participação no colegiado, o planejamento 

didático e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem. 

Para melhor atuação, haverá documentação descritiva sobre como as 

atribuições individuais dos professores serão registradas, considerando-se a carga 

horária total por atividade a ser utilizada no planejamento e gestão para melhoria 

contínua. 

No modelo de EaD previsto para a FACESA, os docentes além de 

responsáveis pelo conteúdo são chamados a comporem a tutoria a distância, a partir 

da métrica de um professor tutor a distância para cada 150 alunos. A partir desta 

métrica será estabelecido o regime de trabalho dos professores listados abaixo, por 

hora indicado como horistas. 

A participação em órgãos colegiados e NDE, planejamento didático, 

preparação e correção das avaliações são registrados e contabilizados à parte e 

serão incorporados a carga horária. Dentre os docentes, 100% deles são 

contratados em regimes integrais ou parciais para que ocorra uma correlata 

dedicação proveniente das horas de trabalho e atividades descritas. 

O regime de trabalho do corpo docente/tutor do Curso de Ciências Contábeis 

está estabelecido da seguinte maneira: 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Nº Nome Titulação 

1 Adeane Fleury Parcial 

2 Aline Gomes de Oliveira Integral 

3 Arthur Henrique de Pontes Regis Parcial 

4 Belmiro Cardoso de Oliveira Parcial 

5 Carlos Alberto Martins da Silva Parcial 
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6 Cláudio Moreira Santana Integral 

7 Dyego Ramos Henrique Parcial 

8 Edmo Martins Gomes Filho Parcial 

9 Flávia Amaral Rezende Integral 

10 Flávia Pinheiro Della Giustina Parcial 

11 George Henrique de Moura Cunha Integral 

12 Jonas Rodrigo Gonçalves Integral 

13 José Henrique de Lima Correa Dieguez Barreiro Parcial 

14 Kelly Pereira Guedes Integral 

15 Keylla Dennyse Celestino da Silva Integral 

16 Maria Salete Vaceli Quintilio Integral 

17 Regina Maris Pinheiro D’Azevedo Integral 

18 Robson Quintilio Integral 

19 Ronaldo Augusto da Silva Fernandes Parcial 

20 Victor de Souza Oliveira Lopes Parcial 

 

 

5.6 Experiência no exercício da área de Ciências Contábeis. 

 

Levando-se em conta o perfil do egresso, existem estudos que demonstram a 

relação entre a experiência no exercício de gestão do corpo docente e o seu 

desempenho em sala de aula, caracterizando sua capacidade para: 

 Transferir experiências e conteúdos que demonstrem a inter-relações com a 

realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e 

contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio 

através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes 

campos interligados de formação: Básica, Profissional, de Estudos 

quantitativos e suas tecnologias e complementar. 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaborado por: NDE do Curso de Ciências Contábeis- Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1. 

195 

 

Portanto, os docentes/tutores em exercício no curso de Ciências Contábeis 

da FACESA, nas áreas específicas da formação, em sua maioria comprovam 

experiência no exercício de gestão seja na área privada ou na pública. 

 

5.7 Experiência no exercício da docência superior 

 

No que se refere a experiência no exercício da docência na educação 

superior, o Curso de Ciências Contábeis da FACESA demanda um contingente 

maior ou igual a 80% (oitenta por cento) do corpo docente possuindo experiência de 

magistério superior de, pelo menos, 3 (três) anos para bacharelados. Dessa forma, 

busca constantemente a contratação de docentes com experiência de magistério 

superior e, pelo menos, 2 (dois) anos de experiência profissional (excluída as 

atividades no magistério superior) para bacharelados/licenciaturas ou 3 (três) anos 

para cursos superiores de tecnologia. 

O relatório de estudo da contribuição da experiência profissional dos docentes 

encontra-se a disposição da Comissão quando da visita de verificação in loco. 

O Relatório leva em conta o perfil do egresso, existem estudos que 

demonstram a relação entre a experiência no exercício da docência na educação 

superior básica do corpo docente previsto e o seu desempenho em sala de aula, 

caracterizando sua capacidade para: 

a) promover ações que permitam identificar as dificuldades dos alunos; 

b) expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma; 

c) apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes 

curriculares; 

d) elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos 

com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas; 

e) utilizar os resultados para redefinição de sua prática docente no período, 

exercendo liderança e tendo sua produção reconhecida. 
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Em relação a experiência no exercício da docência superior no curso de 

Ciências Contábeis, os docentes/tutores da IES possuem os seguintes períodos de 

experiência. 

Em relação a experiência no exercício da docência superior no curso de 

Ciências Contábeis, os professores da IES possuem os seguintes períodos de 

experiência: 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Nº Nome 
Tempo de 

Docência 

Tempo de 

Experiência 

Profissional 

1 Adeane Fleury 4 25 

2 Aline Gomes de Oliveira 8 23 

3 Arthur Henrique de Pontes Regis 7 10 

4 Belmiro Cardoso de Oliveira 7 23 

5 Carlos Alberto Martins da Silva 3 7 

6 Cláudio Moreira Santana 15 10 

7 Dyego Ramos Henrique 7 4 

8 Edmo Martins Gomes Filho 3 33 

9 Flávia Amaral Rezende 17 40 

10 Flávia Pinheiro Della Giustina 12 15 

11 George Henrique de Moura Cunha 25 3 

12 Jonas Rodrigo Gonçalves 18 21 

13 
José Henrique de Lima Correa 

Dieguez Barreiro 
18 25 

14 Kelly Pereira Guedes 6 15 

15 Keylla Dennyse Celestino da Silva 4 7 

16 Maria Salete Vaceli Quintilio 16 16 

17 Regina Maris Pinheiro D’Azevedo 16 20 

18 Robson Quintilio 15 6 
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19 
Ronaldo Augusto da Silva 

Fernandes 
12 29 

20 Victor de Souza Oliveira Lopes 3 7 

 

 

5.8 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

Tendo em vista a existência de estudos que demonstram a relação entre a 

experiência no exercício da docência na educação a distância, e o desempenho do 

corpo docente, foi constatado que tal fator caracteriza a capacidade do docente 

para: identificar as dificuldades dos alunos; expor o conteúdo em linguagem 

aderente às características da turma; apresentar exemplos contextualizados com os 

conteúdos dos componentes curriculares; elaborar atividades específicas para a 

promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, 

formativas e somativas; utilizar os resultados para redefinição de sua prática docente 

no período; exercer liderança e ter sua produção reconhecida. 

Para tanto, para atender às necessidades dos cursos previstos pela FACESA 

o professor tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do 

ambiente presencial para o ambiente virtual. A formação dos professores tutores 

contém seguintes aspectos: 

 Conhecimento pedagógico e competência epistemológica; 

 Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e 

estimulantes; 

 Capacidade de comunicação interpessoal; 

 Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professor-

professor/coordenador; 

 Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao 

grupo e aos objetivos em questão. 
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No momento avaliação in loco na autorização do curso estará disponível a 

lista completa dos tutores. 

 

5.9 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

A partir de relatórios e estudos que consideraram o perfil do egresso, 

constatou-se a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a 

distância do corpo tutorial previsto em relação ao seu desempenho, de modo a 

caracterizar sua capacidade para: 

 fornecer suporte às atividades dos docentes; 

 realizar mediação pedagógica junto aos discentes; 

 demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes; 

 incrementar processos de ensino aprendizagem; 

 orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que 

auxiliam sua formação. 

 

Quando da abertura do curso Ciências Contábeis, os tutores a distância e 

presencial terão passado por cursos de formação ofertado pela IES de no mínimo 40 

horas quando são verificadas as competências e habilidades necessárias ao bom 

desempenho de suas funções no curso. 

Para atender às necessidades dos cursos previstos pela FACESA o professor 

tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do ambiente 

presencial para o ambiente virtual.  

A formação dos professores tutores contém seguintes aspectos: 

 Conhecimento pedagógico e competência epistemológica; 

 Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e 

estimulantes; 

 Capacidade de comunicação interpessoal; 
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 Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professor-

professor/coordenador; 

 Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao 

grupo e aos objetivos em questão. 

 

O relatório de estudo da contribuição da experiência em educação a distância 

dos tutores encontra-se a disposição da Comissão quando da visita de verificação in 

loco. 

A FACESA incentiva fortemente que os professores responsáveis pelas 

disciplinas sejam os tutores a distância.  

 

5.10 Atuações do colegiado de curso ou equivalente 

 

O planejamento de atuação do colegiado prevê sua institucionalização, com 

representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade determinada e 

registro de suas decisões, existência de fluxo determinado para o encaminhamento 

das decisões, sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus 

processos e decisões e realização de avaliação periódica sobre seu desempenho, 

para implementação ou ajuste de práticas de gestão. 

Conforme previsto no Regimento, a participação da comunidade acadêmica 

caracteriza uma prática democrática e participativa na educação superior 

profissional evidenciando a qualidade do processo ensino aprendizagem dos cursos 

ofertados pela FACESA.  

Os Colegiados dos Cursos da FACESA são órgãos deliberativos, têm como 

competência básica decidir as atividades didático-pedagógicas dos cursos, além de 

planejar, organizar, coordenar, superintender e fiscalizar o seu desenvolvimento, 

atuando em ação integrada com os departamentos e setores para fins didático-

pedagógicos. 
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A participação de discentes e tutores de cursos e programas na modalidade a 

distância se dará por meio de videoconferência, com os recursos tecnológicos 

necessários disponibilizados nos polos de apoio presencial aos quais se vinculam. 

A atuação do colegiado do Curso de Ciências Contábeis prevê sua 

institucionalização com: representatividade dos segmentos; reuniões com 

periodicidade determinada; registro de suas decisões; existência de fluxo 

determinado para o encaminhamento das decisões; sistema de suporte ao registro; 

acompanhamento e execução de seus processos; decisões e realização de 

avaliação periódica sobre seu desempenho; implementação ou ajuste de práticas de 

gestão. 

Conforme o Regimento da FACESA, ao Colegiado compete: 

I. exercer a coordenação pedagógica e supervisão didático-científica dos 

estudos de graduação ou de pós-graduação e extensão, que lhe sejam 

pertinentes, zelando pela qualidade da oferta; 

II. implementar os programas e planos de ensino das disciplinas expositivas e 

práticas dos cursos, e demais atividades didáticas, visando à unidade e 

eficiência do ensino, iniciação científica ou extensão; 

III. promover a articulação das disciplinas e a integração dos programas e seus 

planos de execução; 

IV. contribuir para a reestruturação ou reformulação de currículos e constante 

atualização do projeto pedagógico do curso; 

V. organizar-se de forma a reunir-se ordinariamente no início e final de cada 

semestre letivo, podendo convocar reunião extraordinária conforme 

convocação da coordenação de curso ou instâncias superiores. 

 

5.11 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

Todos os docentes são tutores do curso de Ciências Contábeis da FACESA 

são graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis, e 100% possui 

titulação obtida em pós-graduação stricto sensu. 
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Todos os tutores a distância são graduados na área de atuação pois em sua 

grande maioria são os professores conteudistas.  

 

5.12 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

Com base no perfil do egresso, foi constata a relação entre a experiência do 

corpo de tutores previsto em educação a distância e seu desempenho, de modo a 

caracterizar sua capacidade para: identificar as dificuldades dos alunos; expor o 

conteúdo em linguagem aderente às características da turma; apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares; elaborar 

atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da 

aprendizagem de alunos com dificuldades; adotar práticas comprovadamente 

exitosas ou inovadoras no contexto da modalidade a distância. 

Os tutores presenciais e a distância, caso não tenham experiência em EaD, 

passam por formação oferecida graciosamente pelo Núcleo de Educação a 

Distância da FACESA. Além do mais a IES preocupada com a qualidade do corpo 

docente e tutorial ofertou à todos os professores do curso três curso de extensão 

voltados para EaD, ainda ofertou para alguns professores a pós-graduação lato 

sensu Didática do Ensino Superior em EaD. 

Quando da abertura do Curso de Ciências Contábeis, os tutores a distância e 

presencial terão mais uma formação continuada cumprindo a política de capacitação 

da IES tendo como objeto a oferta de excelência na qualidade. 

Para atender às necessidades do curso de Ciências Contábeis o professor 

tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do ambiente 

presencial para o ambiente virtual. A formação dos professores tutores contém 

seguintes aspectos: 

a) Conhecimento pedagógico e competência epistemológica; 

b) Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e 

estimulantes; 

c) Capacidade de comunicação interpessoal; 
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d) Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professor-

professor/coordenador; 

e) Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao 

grupo e aos objetivos em questão. 

 

O relatório de estudo da contribuição da experiência dos tutores nas 

disciplinas previstas no PPC encontra-se a disposição da Comissão quando da 

verificação in loco. 

 

5.13 Interação entre tutores (presencias e a distância), docentes e 

coordenadores de curso a distância 

 

A interação prevista na FACESA possibilita condições de mediação e 

articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso, considerando-se a 

análise sobre a interação para encaminhamento de questões do curso, com a 

previsão de avaliações periódicas para a identificação de problemas ou incremento 

na interação entre os interlocutores. 

No modelo adotado pela FACESA, os professores conteudistas, os tutores a 

distância e presencial são corresponsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem 

e devem realizar suas atividades de forma colaborativa.  

Cabe ao Professor da disciplina realizar a gestão acadêmica do processo de 

ensino e aprendizagem, especialmente no que se refere à motivação, orientação, 

acompanhamento e avaliação continuada dos estudantes de forma articulada com a 

equipe de tutores presenciais e a distância designada para a turma em diálogos 

contínuos no Fórum de Professores e Tutores online e por meio das orientações e 

rubricas contidas nos matérias didáticos no AVA. 

O Fórum de Professores e Tutores online é um espaço de interação que 

dinamiza os processos avaliativos. Este espaço estará em funcionamento contínuo, 

no MoodleRooms, organizado por curso e por componente curricular. Neste espaço 
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caberá ao Professor da disciplina orientar tutores presenciais e tutores a distância 

para garantir uma abordagem integradora do conteúdo. 

A intervenção do tutor presencial que atua nos polos presenciais é 

compartilhada com a orientação do tutor a distância, requerendo organização, 

comprometimento e responsabilidade no acompanhamento do estudante.  

Dessa maneira, a troca de informações e contato constante entre tutores no 

Fórum de Professores e Tutores do EaD é um dos principais elos do trabalho 

colaborativo que objetiva assegurar o sucesso do trabalho docente. 

 

5.14 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

 

A FACESA busca incorporar os avanços tecnológicos às atividades de 

ensino, iniciação científica e extensão. Para tanto, atualiza constantemente seus 

equipamentos de informática, softwares e recursos audiovisuais. 

Por outro lado, incentiva a participação do corpo docente em eventos que 

abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de 

ensino aprendizagem, criando condições para que, de posse dos recursos 

disponibilizados pela FACESA e do conhecimento adquiridos nesses eventos, os 

docentes promovam as inovações no âmbito de suas disciplinas. 

Assim, pelo menos 50% dos docentes previstos possuem, no mínimo, 9 

produções nos últimos 3 anos. 

 

 

6 INFRAESTRUTURA 

 

A infraestrutura da FACESA é moderna inovadora, inclusive com sinalização 

diferenciada em português e inglês. Atende as recomendações da NBR 9050, possui 

o alvará de funcionamento emitido pela corporação do corpo de bombeiro, visando 

manter a infraestrutura física adequada para o atendimento à comunidade 

acadêmica, possui planos de avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento 
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de manutenção patrimonial, além disso, possui a proposição de recursos 

tecnológicos diferenciados. 

 

6.1 Instalações administrativas  

 

As instalações administrativas compreendem a diretoria geral, administrativa 

e acadêmica, secretaria acadêmica, departamento financeiro e ouvidoria. Atendem 

plenamente as necessidades institucionais e propiciam as melhores condições para 

as práticas administrativas. 

A guarda e disponibilização de documentos acadêmicos e institucionais estão 

a cargo da secretaria acadêmica e obedecem a legislação educacional vigente 

quanto ao gerenciamento da manutenção patrimonial. 

 

a. Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral 

Há sala de docentes e sala de reuniões dotadas de isolamento acústico, 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às 

condições de salubridade. Os espaços de trabalho para docentes em tempo integral 

viabilizam ações acadêmicas, tais como planejamento didático-pedagógico, e 

atendem às necessidades institucionais.  

Esses espaços também possuem recursos de tecnologias da informação e 

comunicação apropriados que garantem privacidade para uso dos recursos, 

possibilitando o atendimento a discentes e orientandos, bem como a guarda de 

material e equipamentos pessoais com segurança. Além disso, conta com o apoio 

da infraestrutura da sala de reuniões. 

 

6.3 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

A FACESA possui salas para Coordenações de Curso, todas bem 

dimensionadas e dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário 

e aparelhagem específica, atendendo às condições de salubridade. O espaço de 
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trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas, 

possuindo equipamentos adequados que atendem às necessidades institucionais. 

Dessa forma, permite o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e 

dispõe de um de espaço - Sala de Ideias - a qual apresenta uma infraestrutura 

tecnológica diferenciada para possibilitar formas distintas de trabalho. 

 

6.4 Sala coletiva de professores 

 

A sala coletiva de docentes é dotada de isolamento acústico, iluminação, 

ventilação, mobiliário e aparelhagem específica. Possui placa informativa com o 

login e senha para o acesso à da internet. A sala é ampla, bem equipada e oferece 

maior conforto e privacidade para os professores e tutores, em seus momentos de 

trabalho ou descanso, com condições de salubridade e acessibilidade, atendendo as 

necessidades institucionais e suas atividades. 

Trata-se de espaço harmonioso propiciado para, além de descanso, um 

momento de descontração entre os docentes, e está equipado com televisão, sofás, 

poltronas, frigobar, água e café para livre uso dos professores. Além disso, a sala de 

docentes possui um sanitário de uso unissex e PNE, evidenciando em na estrutura 

física do sanitário a valorização da diversidade. A sala coletiva dos professores 

atende as necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades 

e acessibilidade. 

Assim, ela viabiliza o trabalho docente, por meio de recursos de tecnologias 

da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes, 

permitindo atividades de lazer e integração com apoio técnico-administrativo próprio 

e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 

 

6.5 Salas de aula 

 

As salas de aula da FACESA atendem às necessidades institucionais e do 

curso de Ciências Contábeis, oportunizando distintas situações de ensino-
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aprendizagem, possuindo outros recursos cuja utilização é comprovadamente 

exitosa. 

A IES possui 26 (vinte e seis) salas de aulas, e dentre elas estão incluídas 

uma sala de aula invertida e uma sala destinada ao laboratório de inovação 

acadêmica, ambas bem dimensionadas e dotadas de isolamento acústico, 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica. Juntamente com a 

manutenção periódica, as salas apresentam conforto, disponibilidade de recursos de 

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas, aliadas com a flexibilidade relacionada às configurações espaciais e 

atendendo a todas as condições de salubridade. Nos blocos existem ainda placas 

informativas com acesso à internet por meio de login e senha. 

 

6.5.1 Painéis coloridos nas salas de aula 

 

O fundo de cada sala de aula terá um painel geométrico com cores. A posição 

no fundo das salas é para que quando da chegada do aluno ele seja estimulado pela 

pintura, mas não seja distraído por ela durante as aulas. 

Cada sala terá um painel um próprio com variação do mesmo tema, para que 

não se torne monótono e cansativo no conjunto das salas. A intenção desses 

painéis, além, lógico, da sua função estética é a de promover psicologicamente a 

melhor capacidade de absorção de conteúdo. Sabemos que ambientes bem 

planejados esteticamente favorecem as tarefas desempenhadas nestes locais. O 

conforto visual abriga, acolhe a pessoa. Ela se sente bem recebida. 

As formas e cores empregadas nesses painéis têm funções que contribuem 

para a otimização do aprendizado. São figuras simples formadas pela inclinação de 

linhas que normalmente vemos na vertical ou horizontal. Essas linhas inclinadas 

criam campos primariamente triangulares. Essa "quebra" de padrão ajuda que o 

aluno veja além do óbvio. Incentiva, portanto, sua criatividade e dinâmica de 

raciocínio. 
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As cores utilizadas também têm função capital. Foram utilizadas basicamente 

variações das cores padrão da instituição: o azul e o laranja, acrescido de uma cor 

neutra que é o cinza azulado. O tom dessas cores tende para o pastel, afim de que o 

painel, mesmo estando no fundo das salas, não exerça uma distração que desvirtue 

sua função.  

A função de cada cor: 

 Azul - é uma cor fria primária, que descansa a mente, comum na natureza 

como no céu e na água. Portanto dá aconchego, sensação de familiaridade. 

O azul simboliza a sabedoria. Isso por que é, das cores, a que mais compete 

para facilitar o aprendizado. Além disso o azul é uma cor que agrega, 

promove o coletivo e transmite confiança. Das três cores que compõem os 

painéis, o azul se faz presente em duas. Mais evidenciado num tom claro e 

compondo o tom neutro de cinza. Como na natureza, estamos mais 

familiarizados com tons frios como o azul do céu e o verde das plantas. Os 

tons quentes nos chegam com menor intensidade, como as flores por 

exemplo, para que não nos canse. É como nosso corpo e mente estão 

acostumados. 

 Laranja - o laranja é uma cor quente não primária. Formada pela combinação 

do amarelo, símbolo de alegria e do vermelho que nos dá energia e vigor. O 

laranja compõe apenas um dos três campos dos nossos painéis, na maioria 

das vezes o menor. Isso porque, como já foi dito, as cores quentes, pela sua 

força, cansam mais. Laranja é sol, energia e luz. Aqui a função do laranja é 

motivar a criatividade. É uma cor revigorante e estimula a atividade mental. 

Estudos mostram que ela pode aumentar o suprimento de oxigênio no 

cérebro. Além disso, também é uma cor que facilita as relações por seu 

caráter convidativo. É uma cor jovem. Viva.  
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6.6 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

O laboratório de informática da FACESA atende às necessidades 

institucionais e do curso de Ciências Contábeis em relação à disponibilidade de 

equipamentos, ao conforto, à estabilidade e à velocidade de acesso à internet, à 

rede sem fio e à adequação do espaço físico. Para isso, a FACESA possui 60 

(sessenta) Notebooks, sendo que 30 (trinta) deles estão devidamente instalados no 

Laboratório de Informática e os demais ficam à disposição na Sala de Apoio de 

Informática. 

As atualizações dos softwares e hardware são programadas através de 

avaliações periódicas de sua adequação, qualidade e pertinência, sendo realizadas 

de forma automática, ou de forma manual a depender do programa. A FACESA, 

atenta às inovações tecnológicas, elaborou um plano de atualização permanente da 

infraestrutura em consonância com as novas necessidades didáticas-pedagógicas. 

O campus possui infraestrutura de rede para conexão de computadores e internet, 

bem como cobertura total de sinal Wi-Fi. 

 

6.7 Biblioteca 

 

A Biblioteca, localizada no bloco E, ocupa um espaço físico de 405,6 m², e 

tem capacidade para atender 150 alunos simultaneamente. Nessa área, foram 

delimitados os seguintes locais para utilização dos alunos: 

 Acervo 

 Salas de estudos em grupo 

 Sala de criação 

 Cabines de estudos individuais 

 Sala de periódicos 

 Atendimento 
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No curso de Ciências Contábeis toda a bibliografia básica e complementar é 

referendada pelo NDE inclusive com a realização de estudos específicos para o 

melhor desenvolvido das UAs que compõem as disciplina do curso no AVA. 

 

6.7.1 Biblioteca Virtual 

 

A BCESA com a subscrição a dois sistemas de bibliotecas virtuais, Biblioteca 

Virtual Pearson e Biblioteca Virtual Sagah, as quais fornecem acesso ilimitado a todo 

o corpo acadêmico. As Bibliotecas Virtuais ofertam livros eletrônicos universitários 

em língua portuguesa e disponibiliza um acervo completo de e-books de livros-texto, 

com acesso ilimitado e multiusuário. 

Fazem parte do consórcio Biblioteca Virtual os selos editoriais da Pearson 

Education: Prentice Hall, Makron Books e Addison Wesley e as Editoras parceiras: 

Manole, Contexto, Ibpex/Intersaberes, Cia das Letras, Casa do Psicólogo, Rideel, 

Aleph, Papirus, Ática, Scipione, Educs, Jaypee Brothers, Callis, Lexikon, Summus, 

Interciência, Autêntica, Vozes, Freitas Bastos, Oficina de Textos, Difusão e 

EdiPucRs. 

A forma de acesso é online, responsivo, acessível e multiplataforma, por meio 

de login e senha fornecidos pela instituição em ambiente seguro, disponível por 24 

horas, 7 dias por semana. O acesso pode ser feito pela instituição ou fora dela, por 

meio da internet, sem restrições. Além do acesso integral e ilimitado aos livros, a 

plataforma oferece aos usuários um conjunto de funcionalidades que enriquecem a 

experiência do processo ensino aprendizagem. 

 Anotações eletrônicas nas páginas. 

 Ferramentas de edição de texto. 

 Seleção de livros favoritos. 

 Sistema de busca simples e avançada. 

 Impressão de páginas. 

 Livros catalogados com arquivo MARC 21.  
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A Biblioteca Virtual visa garantir fácil acesso para todas as pessoas, em 

especial para os usuários com dificuldades físicas e sensoriais, com infraestrutura 

adequada e qualificado para atender a comunidade acadêmica, tendo como objetivo 

propiciar acesso ao material necessário para o desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao ensino, iniciação científica e extensão dos cursos ministrados pela 

FACESA.  

 

6.7.2 Serviços Oferecidos 

 

A biblioteca possui em seus acervos os seguintes recursos disponíveis: livros 

e periódicos nacionais e internacionais, monografias, catálogos, obras de referência 

(enciclopédias, dicionários, atlas e compêndios), vídeos, slides, CD-ROMs e DVDs. 

Para que o corpo discente e o corpo docente utilizem e conheçam todos 

esses recursos disponíveis são oferecidos os seguintes serviços orientados pelos 

bibliotecários: 

 Pesquisa bibliográfica e orientação de pesquisas; 

 Elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT); 

 Empréstimo domiciliar; 

 Consulta local; 

 Elaboração de referências bibliográficas (ABNT); 

 COMUT – Programa de comutação bibliográfica que visa facilitar a obtenção 

de cópias de documentos independentemente de sua localização; 

 SCAD – Serviço cooperativo de acesso ao Documento da Biblioteca Virtual 

em Saúde, coordenado pela BIREME com a colaboração das bibliotecas 

integrantes do Sistema Latino-Americano e do Centro de Informação em 

Ciências da Saúde, o principal objetivo é prover o acesso a documentos da 

área de ciências da saúde, exclusivamente para fins acadêmicos e de 

pesquisa; e 
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 Treinamento de usuários. 

 

6.7.3 Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo 

 

A biblioteca apresenta-se como elemento fundamental nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão seja com relação à busca de informação atualizada, 

seja com vistas à manutenção de textos acadêmicos tradicionais dos chamados 

autores clássicos de cada área de ensino. 

Assim, é política da instituição promover a renovação permanente do acervo, 

através de compra, doação ou permuta, garantindo a qualidade do acervo em 

permanente atualização e propiciando ao usuário a oportunidade de incorporar 

valores, tanto de formação técnico-educacional como também cultural e de 

responsabilidade social.  

 

6.7.4 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

O curso de Ciências Contábeis tem bibliografia 100% virtual, e utiliza a Minha 

Biblioteca do Grupo A, bem como a Pearson, com garantia de oferta ininterrupta 

sem limitação de acessos simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos. 

O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos, estando atualizado, considerando-se a natureza das 

UC. As UC estão dispostas nas disciplinas no AVA. 

Todo esse trabalho é documentado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o 

número de vagas autorizadas do curso de Ciências Contábeis da FACESA. 

O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e 

assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência 

para a garantia do acesso e do serviço. 

Como forma de propiciar ao corpo discente dos cursos condições adequadas 

para pesquisa, leitura e estudo em geral, constam na biblioteca da Instituição as 
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bibliografias básicas discriminadas no ementário/plano de ensino a partir dos PPCs 

cujos títulos das bibliografias básica e complementar previstas constam de relatório 

assinado pelo NDE que comprova a necessidade de cada título e indique o número 

de obras necessárias ao atendimento discente. 

O acervo bibliográfico é atualizado online, conforme contrato com o Grupo A  

e a Pearson. Somam-se a isso também publicações físicas destinadas a subsidiar 

projetos de iniciação científica e extensão.  Os livros físicos contam com o Plano de 

Atualização do Acervo. 

Periodicamente é realizada uma busca para atualização do acervo físico, 

sendo verificados os lançamentos de novas obras acadêmicas. O controle é 

totalmente informatizado e possibilita que o aluno faça a reserva e renovação on-

line. A conservação do acervo se dá por meio de limpeza periódica e restauração, 

no caso de obras danificadas. 

A biblioteca disponibiliza aos seus usuários equipamentos necessários para a 

utilização deste acervo, dispõe de ferramentas de acessibilidade que possibilitam: o 

acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, que possuem surdez e/ou pessoas 

com baixa audição e ainda ferramentas de tradução para o português. 

O acervo possui, ainda, bases eletrônicas de periódicos indexados, correntes 

e atualizados em sua maioria nos últimos três anos, sempre atendendo, a periódicos 

de textos completos distribuídos entre as principais áreas de abrangência do curso. 

O acervo físico da FACESA está tombado e informatizado e o acervo virtual 

possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários, sendo que ambos 

estão registrados em nome da IES. 

Os periódicos são importante ferramenta para atualização e fonte de 

conhecimento extraclasse. Deste modo, optou-se por periódicos que permeiam o 

perfil do egresso bem como ampliam a visão sistêmica dos cursos oferecidos. Todos 

os periódicos possuem avaliação Qualis constituindo fontes nacionais e 

internacionais. 

Quanto aos periódicos específicos, a cada semestre, por indicação da 

coordenação de curso que recebe demanda dos professores e NDE, são feitas 
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assinaturas e renovações necessárias. É observado, na seleção dos periódicos a 

serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior). 

 

6.7.5 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

O curso de Ciências Contábeis tem bibliografia 100% virtual, e utiliza a Minha 

Biblioteca do Grupo A, bem como a Pearson, com garantia de oferta ininterrupta 

sem limitação de acessos simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos. 

O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos, estando atualizado, considerando-se a natureza das 

UC. As UC estão dispostas nas disciplinas no AVA. 

Todo esse trabalho é documentado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o 

número de vagas autorizadas do curso de Ciências Contábeis da FACESA. 

O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e 

assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência 

para a garantia do acesso e do serviço. 

Como forma de propiciar ao corpo discente dos cursos condições adequadas 

para pesquisa, leitura e estudo em geral, constam na biblioteca da Instituição as 

bibliografias básicas discriminadas no ementário/plano de ensino a partir dos PPCs 

cujos títulos das bibliografias básica e complementar previstas constam de relatório 

assinado pelo NDE que comprova a necessidade de cada título e indique o número 

de obras necessárias ao atendimento discente. 

O acervo bibliográfico é atualizado on line, conforme contrato com o Grupo A  

e a Pearson. Somam-se a isso também publicações físicas destinadas a subsidiar 

projetos de iniciação científica e extensão.  Os livros físicos contam com o Plano de 

Atualização do Acervo. 

Periodicamente é realizada uma busca para atualização do acervo físico, 

sendo verificados os lançamentos de novas obras acadêmicas. O controle é 
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totalmente informatizado e possibilita que o aluno faça a reserva e renovação on-

line. A conservação do acervo se dá por meio de limpeza periódica e restauração, 

no caso de obras danificadas. 

A biblioteca disponibiliza aos seus usuários equipamentos necessários para a 

utilização deste acervo, dispõe de ferramentas de acessibilidade que possibilitam: o 

acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, que possuem surdez e/ou pessoas 

com baixa audição e ainda ferramentas de tradução para o português. 

O acervo possui, ainda, bases eletrônicas de periódicos indexados, correntes 

e atualizados em sua maioria nos últimos três anos, sempre atendendo, a periódicos 

de textos completos distribuídos entre as principais áreas de abrangência do curso. 

O acervo físico da FACESA está tombado e informatizado e o acervo virtual 

possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários, sendo que ambos 

estão registrados em nome da IES. 

Os periódicos são importante ferramenta para atualização e fonte de 

conhecimento extraclasse. Deste modo, optou-se por periódicos que permeiam o 

perfil do egresso bem como ampliam a visão sistêmica dos cursos oferecidos. Todos 

os periódicos possuem avaliação Qualis constituindo fontes nacionais e 

internacionais. 

Quanto aos periódicos específicos, a cada semestre, por indicação da 

coordenação de curso que recebe demanda dos professores e NDE, são feitas 

assinaturas e renovações necessárias. É observado, na seleção dos periódicos a 

serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior). 

 

6.8 Auditório 

 

A FACESA possui um auditório, com capacidade para 350 pessoas e 

nomeado de Dona Nora de Sena, que é utilizados para eventos da instituição bem 

como pode ser disponibilizado à comunidade para encontros, apresentações 

teatrais, musicais e dança. O auditório também conta com a existência de recursos 
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tecnológicos multimídia, incluindo-se a disponibilidade de conexão à internet e de 

equipamentos para videoconferência. 

 

6.9 Espaços para atendimento aos discentes (SAP, Ouvidoria, Departamento 

Financeiro (FIES e PROUNI), Núcleo de Educação a Distância, Núcleo de 

Educação Continuada, Central de Cursos e NAP ( NAPAP,NAQ,NAD e NAe). 

 

O atendimento aos alunos ocorre num espaço dividido entre a área 

acadêmica e administrativa. Quanto à primeira, esta é composta pelo SAP, com uma 

área total de 41,10 m², setor de ouvidoria, com uma área de 6,32 m², departamento 

financeiro, 38,55m², núcleo de educação a distância, núcleo de educação 

continuada e central de cursos com área total de 20,95 m² e o NAP com área total 

de 15,33 m². A área administrativa destinada ao atendimento discente, compõe a 

coordenação de estágio, 47,10 m² e coordenação de curso superior com uma área 

total de 89,10 m². O atendimento ao discente ocorre de forma presencial e via 

atendimento telefônico. 

 

6.10 Espaços de convivência e de alimentação 

 

A FACESA possui uma área de convivência, que possibilita à comunidade 

acadêmica a interação social. A área de alimentação, ocupando uma área de 300 

m2, dispõe de mesas e cadeiras onde se pode realizar o break de forma acolhedora, 

aliado à praça cultural com uma área de 100 m² que dispõem aos alunos balanços 

de rede e tatames. O local conta ainda com serviço de reprografia, espaços de 

convivência e de alimentação que atendem as necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação as atividades e à acessibilidade considerando a sua 

adequação as atividades e à acessibilidade. 
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6.11 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação possui espaço, 15,33 m², destinado a seus 

trabalhos em reunião na unidade. A sala é composta por mesa de reunião, 

computador conectado à internet e rede sem fio disponibilizada aos usuários. A 

composição da sala está de acordo com as recomendações da Norma Brasileira 

NBR 9050:2015. A infraestrutura física e tecnológica destinada a CPA atende as 

necessidades institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, 

as condições físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de 

dados, os recursos tecnológicos para a implantação da metodologia escolhida para 

o processo de autoavaliação e recursos ou processos inovadores. 

 

6.12 Instalações Sanitárias 

 

A FACESA conta com instalações sanitárias em quantidade suficiente para o 

atendimento de seus alunos, mantendo-as higienizadas e aptas ao uso. Já os 

sanitários adaptados seguem a legislação vigente, Lei Federal nº 10.098 e NBR 

9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 

estando em conformidade com a mesma. A FACESA também conta com banheiro 

familiar e fraldário buscando respeitar e atender a questões de diversidade e 

inclusão social. 

 

6.13 Instalações de Sala de Aula Invertida e Laboratório de Inovação 

Acadêmica 

 

A Sala de Aula Invertida e o Laboratório de Inovação Acadêmica é um projeto 

do NAP, a área destinada é de 54,81 m2 e 63,28 m² respetivamente, sua estrutura 

permite ao aluno atuar como sujeito ativo do próprio processo de educação. A Sala 

de Aula Invertida e o Laboratório de Inovação Acadêmica proporciona o alargamento 
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do estudo de novas metodologias educacionais. As salas possuem lousa digital e 

mobiliário especifico, que tem por objetivo estimular os novos formatos de aula. 

 

6.14 Infraestrutura de Segurança 

 

A infraestrutura de Segurança da FACESA conta com segurança pessoal, 

patrimonial e de prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho. Seu quadro 

administrativo de segurança possui um corpo de funcionários formados por 

seguranças e porteiros, treinados para vigilância, nos seguintes aspectos: 

preservação da integridade física da comunidade acadêmica – acadêmicos, 

docentes e funcionários; controle de entrada e circulação de pessoas no interior das 

instalações; e funcionamento e preservação das instalações, no que tange ao 

patrimônio. As instalações estão equipadas com extintores de incêndio. 

 

6.15 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

A manutenção e a conservação das instalações físicas da FACESA, são 

executadas por funcionários da FACESA ou por meio de contratos com empresas 

especializadas. Vale salientar que serviços de pequeno porte de conservação, de 

reformas e de reparos são controlados por excelente padrão de qualidade em prol 

da segurança e bem-estar dos acadêmicos, dos docentes, dos funcionários e dos 

visitantes externo. 

 

6.16 Infraestrutura e biossegurança 

 

Os laboratórios da FACESA foram construídos e montados observando as 

normas de biossegurança pertinentes (extintor de incêndio, exaustor, isolamento de 

produtos químicos em relação ao ambiente de atividades dos acadêmicos, entrada 

específica para a movimentação de produtos químicos e cadáveres isolados da 

entrada principal dos acadêmicos avisos e regulamento quanto ao uso de 
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equipamento de proteção individual, tais como: avental, luvas e máscaras, e de uso 

coletivo). Os Laboratórios estão dotados de acesso para acadêmicos com 

necessidades especiais. As instalações físicas referentes à segurança laboratorial e 

proteção contra incêndio estão de acordo com as regulamentações de segurança do 

Corpo de Bombeiros local e as normas legais e técnicas vigentes. 

 

6.17 Laboratórios 

 

Todos os laboratórios são acessíveis às pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida.  Os discentes terão à sua disposição um moderno laboratório 

de informática e uma sala de apoio de informática. A FACESA conta ainda com um 

laboratório de inovação acadêmica, uma sala de aula invertida onde os alunos 

podem criar diversos materiais inovadores exercendo seu papel diante das 

metodologias ativas, não obstante o referido laboratório e a sala de aula invertida 

proporcionam um ambiente adequado a proposta metodológica da EaD prevista nas 

políticas institucionais possui mobiliário moderno adequado as políticas de inovação 

da FACESA, ainda, a IES disponibiliza 60 (sessenta) notebooks para empréstimo. 

Portanto, os laboratórios da FACESA possuem também mobiliário inovador com 

data show, climatizados e paredes que estimulam a criatividade, sobretudo visam 

atender não apenas à legislação de ensino, mas a realizar a produção de 

conhecimentos, colocando à disposição do acadêmico, espaços significativos de 

aprendizagem.  

 

a) Recursos de Informática Disponíveis 

 

A FACESA conta, 1 (um) laboratório de informática conta com 30 (trinta) 

computadores e uma sala de apoio a informática a qual disponibiliza 60 (sessenta) 

Notebooks, localizados no Bloco C, e no Bloco F conta com um espaço de apoio de 

informática presente no ambiente da biblioteca na Sala de Criação, contando com 

(seis) 6 Notebooks. Todos os espaços mencionados encontram-se à disposição dos 
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docentes e acadêmicos com acessibilidade e funciona de segunda a sexta-feira, no 

horário das 07h às 22h30min, e no sábado no horário das 07h às 17h, e aos 

domingos das 07h às 17h de acordo com o calendário acadêmico. 

Toda parte de infraestrutura física e tecnologica é pensada a partir da missão 

institucional e das políticas vigentes tendo como foco o desenvolvimento inovador de 

ambientes de aprendizagem. Tais procedimentos que articulam o projeto 

pedagógico institucional (PPI), o projeto de curso e o desenho diferenciado da 

infraestrutura proporcionam momentos de criatividade a partir de práticas exitosas 

oriundas da trajetória da FACESA, as evidências desse processo encontram-se nas 

revistas e no repositório institucional. 

 

b) Softwares atualizados para Contabilidade  

Serão disponibilizados para o curso de Ciências Contábeis dois softwares 

específicos, sendo eles: 

• Microsoft Project – este é um software de gestão de projetos, cuja 

disponibilidade é livre, que ajuda a administrar projetos, realizar o diagrama 

de Gantt ou a rede PERT de um projeto, assim como prever os recursos 

necessários à execução. Em suma este programa vai propiciar uma gestão 

dos processos de um projeto, auxiliando assim nas demandas concernentes 

as disciplinas do curso. 

• Dexion – este é um software de contabilidade, cuja a disponibilidade é 

adquirida, e tem como objetivo automatizar dados, mediante seus módulos, 

referentes à Admissões, rescisões, folha de pagamento, cálculo e apuração 

de encargos trabalhistas, atendimento a obrigações acessórias (Rais, Caged, 

Sefip, Dirf, etc.), Escrituração fiscal de ICMS, IPI e ISS, apuração de 

impostos, registro de livros (entradas, saídas, apuração dos impostos, termo 

de ocorrências, etc), atendimento a obrigações acessórias (Sintegra, Gias, 

DES, etc). Também efetua serviços não recorrentes (levantamentos especiais 

e atualizações ), e ainda, Processamento contábil com emissão de balancetes 

e balanços, emissão de relatórios gerenciais. 
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Adicionalmente, buscando estabelecer o compromisso institucional com a 

sinergia da prática e da teoria com foco na reprodução de um ambiente acadêmico 

que reflita a realidade profissional da atuação do contador, a FACESA está 

buscando uma parceria junto aos principais fornecedores de Sistemas Integrados de 

Gestão Empresarial (ERP) para a obtenção de licenças educacionais para 

familiarização dos acadêmicos com os instrumentos de trabalho referência como o 

SAP. A parceria está em discussão para a determinação da modelagem necessária 

para trazer mais essa ferramenta para os acadêmicos da FACESA. 

 

c) Relação Equipamento/Acadêmico 

A relação equipamento/acadêmico na FACESA é de 01 (um) 

microcomputador para cada 30 (trinta) acadêmicos. Os acadêmicos têm acesso livre 

aos laboratórios de informática no horário de funcionamento, exceto quando estiver 

reservado para a realização de aulas por algum docente da FACESA. Os alunos 

podem acessar os equipamentos de informática na biblioteca, sempre que o 

equipamento estiver disponível. 

d) Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual 

Para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem, a FACESA conta 

com recursos audiovisuais, tais como, televisores, aparelhos de DVD, 

retroprojetores, projetores multimídia, equipamento de som, microfones. Existem 

salas de multimeios para serviço de apoio logístico às atividades acadêmicas. Esse 

serviço abrange: reserva e distribuição de equipamentos, de audiovisuais e de 

multimídia. 

 

e) Descrição das reservas dos laboratórios e dos equipamentos de áudio e 

vídeo 

As reservas dos equipamentos e dos laboratórios de Informática devem ser 

feitas pelos docentes e funcionários com até 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência através do Sistema Lyceum ou através do e-Mail 
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info@senaaires.com.br. Em casos de indisponibilidade de algum desses serviços 

será permitido realizar a reserva de equipamentos de forma presencialmente com os 

funcionários do setor. 

 

6.17.1 Laboratórios didáticos de formação específica 

 

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, com as 

respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentando 

conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a 

serem desenvolvidas. Assim, possuem quantidade de insumos, materiais e 

equipamentos condizentes com os espaços físicos e o número de vagas, havendo, 

ainda, avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à 

qualidade dos laboratórios, sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica 

para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e 

futura e das aulas ministradas. 

 

6.18 Polos de Apoio Presencial 

 

O Polo de apoio presencial será uma unidade operacional voltada para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas dos 

cursos e programas ministrados na modalidade à distância.  Nessas unidades os 

acadêmicos a elas vinculados realizarão atividades práticas, receberão orientação 

para realização do estágio curricular, apresentarão trabalhos de conclusão de curso, 

comparecerão às avaliações presenciais previstas na legislação, receberão 

orientação dos tutores, assistem a videoconferências e participam de atividades de 

estudo individual ou em grupo. 

Os Polos de apoio presencial da FACESA EAD serão estruturados de sorte a: 

 Prover condições mobilidade irrestrita às pessoas com deficiências; 
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 Dispor de equipe de profissionais capacitados para desempenhar as 

atividades planejadas nos projetos pedagógicos dos cursos, composta por um 

coordenador do polo, tutores presenciais, técnicos de laboratório de ensino, 

técnicos para o laboratório de informática, bibliotecário e pessoal de 

secretaria; 

 Funcionar toda semana, de segunda a sábado, nos três turnos (manhã tarde 

e noite); 

 Considerar na localização desses polos as peculiaridades da sua região de 

inserção e as características dos cursos a serem ministrados; 

 Assegurar aos acadêmicos as condições necessárias para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas previstas nos projetos 

pedagógicos dos cursos neles ministrados; 

 Prover o acesso à internet de banda larga em laboratórios de ensino com os 

recursos de TI indispensáveis para os fins a que se destinam; 

 Atender nos laboratórios de informática aos parâmetros qualitativos 

estabelecidos pelo MEC para a relação entre o número de equipamentos 

disponíveis e o número de alunos a serem atendidos; 

 Dispor de salas para realização das avaliações, tutorias, estudos individual e 

em grupo; 

 Dispor de biblioteca com acervo compatível com os requisitos de qualidade 

previstos nos instrumentos de avaliação utilizados pelo INEP/MEC; 

 Dotar as respectivas secretarias com a necessária logística de Ciências 

Contábeis acadêmica e operacional para que possam dar conta das tarefas 

que lhe competem; 

 Permitir o livre acesso dos acadêmicos ao laboratório de informática para 

consulta à internet, realização de trabalhos acadêmicos e promoção da 

inclusão digital; e 
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 Dispor de um plano de manutenção e conservação das instalações físicas e 

dos equipamentos, contando com profissionais devidamente habilitados para 

a execução destes serviços. 

 

6.19 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático 

(logística) 

 

O processo de controle de produção ou distribuição de material didático da 

FACESA está formalizado, atende à demanda e possui plano de contingência para a 

garantia de continuidade de funcionamento. A logística dispõe de um sistema 

informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso de 

indicadores bem definidos e revisados semestralmente. 

O modelo de produção didático pedagógico da FACESA busca construir 

ambientes em educação a distância que promova experiências de aprendizagem 

significativas de ordem teórico-práticas mediadas pelo uso de multimídias 

integradas, ações interdisciplinares, promoção da autonomia, da cooperação e da 

construção significativa do conhecimento. 

O processo passa pela submissão de todo e qualquer material didático por 

um repositório digital cujo conteúdo é validado pelos professores do curso antes da 

liberação para o corpo acadêmico. Todo esse processo é realizado com simulações, 

com posterior adoção do material junto aos repositórios para outros docentes, 

tutores e alunos, tanto da sede quanto do polo. 

O sistema permite ainda a sinalização e comentários de adequações de 

conteúdos, que serão apreciados pelos docentes e NDE de cada curso. O AVA 

permite o material seja atualizado no sistema em tempo real. 

Para tanto, a FACESA conta com equipes multidisciplinares, compostas pelos 

coordenadores de área, professores/autores, programadores visuais, web designers, 

designer instrucionais, profissionais da área de comunicação, tutores, 

programadores, cinegrafistas, fotógrafos, ilustradores, em diferentes modalidades 

contratuais. Todos voltados à construção desses ambientes virtuais de 
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aprendizagem em prol da qualidade significativa da aprendizagem mediada pelas 

tecnologias digitais. Esses profissionais estão alocados no setor de Produção de 

Materiais Didáticos do NEAD ou terceirizados de acordo com a demanda ou 

especialidade. 

 

6.20 Adequação para Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais 

 

A partir da Portaria Ministerial n º 3.284, de 07/11/2003, que dispõe sobre 

requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiências para instruir os processos 

de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento da IES. Com a 

finalidade de atender ao preconizado na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência),  instalou-se uma Núcleo de Acessibilidade para implementação de 

ações de Apoio Acadêmico com necessidades especiais, atua constantemente, 

atendendo as demandas que vão surgindo em termos de PcD. As instalações da 

FACESA foram projetadas para possibilitar o acesso de PcD, conforme prevê a 

legislação incluído todos a observância e cumprimento de todos os itens da NBR 

9050/2015 como mapa tátil, placas em braile, rampas e banheiros adaptados. A 

FACESA observa também as questões pertentes a acessibilidade pedagógica, 

metodológica, instrumental, atitudinal nas comunicações. 

As instalações da FACESA foram projetadas para possibilitar o acesso de 

PNE, conforme prevê a legislação.  Na área de convivência, como em outras áreas, 

há rampas instaladas para facilitar a circulação, assim também os banheiros são 

adaptados e exclusivos aos PNEs. 

A acessibilidade é a capacidade de derrubar as barreiras, sejam elas quais 

forem, entre o conhecimento e o interessado. Acessibilidade vai muito além de 

rampas e estacionamentos especiais, mas lida também com a acessibilidade 

atitudal, digital, física e pedagógica. Seja por meio do tecnologias assistivas para 

surdos, visão reduzida, seja por meio de recepção pelo Núcleo de Acessibilidade ou 

pelas adequações estruturais, a FACESA se compromete com a oferta de 
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conhecimento sem barreiras tanto em sua infraestrutura quanto em sua metodologia 

de ensino. 

Outrossim, a IES segue as diretrizes da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), que se destina a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais aos deficientes, 

objetivando a sua inclusão social e cidadania. Todo esse processo encontra-se 

implementado de acordo com as políticas institucionais no Núcleo de Acessibilidade 

(Na). No AVA há toda uma adequação específica para os alunos com deficiência. A 

FACESA preocupada ainda com a qualidade de oferta a essa clientela proporciona 

ainda a ferramenta Rybená que realiza todas as adaptações necessárias em 

LIBRAS para os surdos (com atualização de sinais referentes a educação superior a 

cada vinte dias), apresenta ainda uma solução de áudio para os cegos e para os 

deficiências intelectuais. 

 

6.20.1 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a 

Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) 

 

Para os alunos com deficiência física, a FACESA apresenta as seguintes 

condições de acessibilidade: livre circulação dos acadêmicos nos espaços de uso 

coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no 

estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de 

rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; bebedouros e 

telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Em relação aos alunos que possuem deficiência visual, a FACESA está 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora 

Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz;•gravador e fotocopiadora 

que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de 

tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 
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subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo 

bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

Em relação aos alunos com deficiência auditiva, a FACESA está igualmente 

comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes 

de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas 

escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às 

matérias do curso em que o acadêmico estiver matriculado); materiais de 

informações aos docentes para que se esclareça a especificidade linguística dos 

surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou 

com deficiência auditiva, a FACESA, promove cursos de formação de docentes 

para:  

 o ensino e uso da LIBRAS; 

 a tradução e interpretação de LIBRAS; e 

 prove a contratação de docente de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; tradutor e 

intérprete de LIBRAS. 

 

Além disso, a FACESA compromete-se a garantia de atendimento às 

necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas salas de aula e, 

também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno. Adotar 

mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na 

correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a 

singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa. Além 

disso, a FACESA tem o compromisso de desenvolver e adotar mecanismos 

alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em LIBRAS, desde que 

devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos, e 
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disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos 

surdos ou com deficiência auditiva. 

Outrossim, a FACESA apoia na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de 

LIBRAS entre docentes, alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio 

da oferta de cursos. 

Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o 

acesso à comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo 

23 do Decreto nº 5.626/2005, a FACESA proporciona aos alunos surdos os serviços 

de tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa em sala de aula e em 

outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem 

o acesso à comunicação, à informação e à educação. Para os docentes é 

proporcionado acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística do 

aluno surdo. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a LIBRAS deve ser inserida como 

componente curricular optativo, no entanto, nos cursos de formação de docentes 

para o exercício do magistério, e é considerada como componente curricular 

obrigatório. Para mais, a FACESA, numa busca constante de comprometimento da 

inclusão social prevê LIBRAS como componente curricular nos cursos. 

A FACESA, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às 

pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Além disso, 

coloca à disposição de docentes, alunos, e funcionários com deficiência ou com 

mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades 

acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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6.21 Divisão dos Blocos e área construída 

 

B
L

O
C

O
 A

 

REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 

Sala Coletiva dos Professores 47,1 

Coordenação de Curso Superior 89,1 

Serviço de Atendimento e Protocolo 41,1 

Secretaria Acadêmica FACESA 47,1 

Secretaria de Estágio / Núcleos / Comissão de Ética e Pesquisa 47,1 

Gestão de Pessoas 21,23 

Secretaria da Diretoria 13,55 

Diretoria Geral e Administrativa 23,88 

Central de relacionamento, Comunicação e Marketing 9,54 

Diretoria Acadêmica 23,1 

Mantenedora 38,9 

Central de Processamento de Dados I 6,07 

Sanitários Masculino 10,83 

Sanitários Feminino 13,11 

 

 REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 B

 

Sala 1 48,9 

Sala 2 86,8 

Sala 3 87,3 

Sala 4 94,8 

Sala 6 46,8 

Sala 8 46,8 

Diretório Acadêmico Estudantil 8,7 

Sala de Descanso 30,8 

Refeitório 68,06 
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Sanitário do Refeitório 2,68 

 REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 C

 

Sala 1 47,1 

Sala 2 47,1 

Sala 3 47,1 

Sala 4 47,1 

Sala 5 41,1 

Sala 6 41,1 

Sala 8 47,1 

Comissão Própria de Avaliação 23,1 

Apoio da Informática 23,1 

Laboratório de Informática 95,37 

 Sanitários Masculino 17,1 

 Sanitários Feminino 17,1 

 

 

 REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 D

 

Sala 1 46,8 

Sala 2 46,8 

Sala 3 54 

Sala 4 54 

Sala 5 88,42 

Sala 6 38,8 

Sala 7 47,1 

Sala 8 46,8 

Sala 9 46,8 

Telemarketing 21,6 

 
Central de Processamento de Dados II – Patrimônio e 

Manutenção 
21,6 
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 Laboratório Segurança do trabalho 46,8 

 Laboratório de Radiologia 46,8 

 Sanitários Masculino 24 

 Sanitários Feminino 24 

 

 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 E

 

Sala de Criação 28,18 

Sala de Estudo 1 9,84 

Sala de Estudo 2 9,84 

Sala de Estudo 3 8,86 

Sala de Estudo 4 8,86 

Sanitário 4,26 

Acervo 130,4 

Atendimento 31,96 

 

 REPARTIÇÕES/ANATOMIA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 E

 

Sala 01 113,52 

Sala 02 113,12 

Sala de Peças 01 38,03 

Sala de Peças 02 87,6 

Sanitário 2,94 

 

 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 F

 

Brinquedoteca 60,26 

Clínica Odontológica 69,21 

Compras e Almoxarifado 31,19 

Sala de Arquivos 28,25 

Banheiro Familiar 9,92 
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Fraldário 3,78 

 

 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 F

 -
 S

U
P

E
R

IO
R

 

Espaço de Tempo Integral 51,5 

Equipe Multidisciplinar 16,67 

Núcleo do atendimento Pedagógico 15,33 

Sala de Reuniões 55,01 

Sala de aula Invertida 54,81 

Laboratório de Inovação Acadêmica 63,28 

Núcleo de Ensino à Distância/Núcleo de Educação 

Continuada /Central de Cursos 
20,95 

 

 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 G

 

Laboratório De Fisioterapia 1 124,42 

Laboratório De Fisioterapia 2 124,42 

Laboratório De Enfermagem 1 69,73 

Laboratório De Enfermagem 2 69,36 

Laboratório De Química 69,47 

Laboratório De Microscopia 69,34 

Laclisa 101,83 

Laboratório De Análises Clínicas 28,36 

 Monitoria 19,9 

 Centro de Materiais Esterilizados 60,22 

 Sanitário Masculino 13,22 

 Sanitário Feminino 13,22 

 Depósito 1 7,24 

 Almoxarifado II 40,96 
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 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 I

 Tutoria 42,73 

Sanitário Masc. 11,59 

Sanitário Fem. 11,59 

 

 ÁREA (m²) 

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 

304,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


