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1. Contextualização 

 

A região de Ribeirão Preto apresenta expressivo polo de desenvolvimento em 

agronegócios, na área de saúde e de geração de biocombustíveis. A evolução econômica 

e tecnológica regional deu origem a uma demanda crescente pela capacitação gerencial e 

controle de investimentos que corroborou para a criação do curso de Ciências Contábeis 

em 1992, juntamente com os cursos de Economia e Administração. Em 2006, iniciou-se 

o oferecimento do quarto curso de graduação da FEA-RP: o Bacharelado em Economia 

Empresarial e Controladoria, oferecido pelos departamentos de Contabilidade e de 

Economia. Além dos dois cursos de graduação, o Departamento de Contabilidade da 

FEA- RP oferece ainda dois cursos de pós-graduação latu sensu vinculados à Comissão 

de Cultura e Extensão da USP, e o programa de pós-graduação stricto sensu em 

Controladoria e Contabilidade com mestrado (a partir de 2005) e doutorado (a partir de 

2012). 

O curso de graduação em Ciências Contábeis que também pode ser referenciado 

como bacharelado em Ciências Contábeis é oferecido pelo Departamento de 

Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 

Preto (FEA-RP) da Universidade de São Paulo (USP) no campus de Ribeirão Preto, 

ministrado no período noturno. 

Desde sua criação, sob código 81200, foram feitas várias edições ou versões 

distintas de seu projeto político pedagógico (PPP). Este documento apresenta uma 

proposta de PPP para viger a partir de 2020.  

Para a elaboração da proposta atual, o PPP anterior foi repensado, discutido e 

atualizado, considerando-se principalmente o atendimento às demandas atuais relativas à 

formação do egresso. Destaca-se que houve uma flexibilização na estrutura curricular de 

modo a auxiliar os alunos na escolha dos caminhos (tracks) a serem percorridos para 

melhor definição de sua futura atuação profissional. A inclusão de disciplinas oferecidas 

por outros cursos no rol das optativas eletivas contribui para a flexibilização curricular, 

permitindo formação multidisciplinar. 
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Nesta contextualização foram ressaltados os pontos importantes relacionados à 

criação do curso e, na sequência, será apresentada, em detalhes, a proposta atualizada 

para 2020. 

 

2. Gestão do Curso e Corpo Docente 

 

Para gestão do Bacharelado em Ciências Contábeis, o Departamento de 

Contabilidade conta com sua Coordenação, exercida por um professor do Departamento, 

e com a Comissão de Coordenação de Curso, composta pelo coordenador, por mais dois 

representantes docentes e um representante discente. 

A Comissão Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis (CoC-Ciências 

Contábeis) tem suas principais funções atribuídas pela Resolução COG nº 3740, de 26 de 

setembro de 1990:  

I - analisar as propostas das Comissões de Graduação envolvidas no Curso ou 

Habilitação, tendo em vista a ordenação hierarquizada das disciplinas ministradas pelas 

Unidades interessadas e respectivas cargas horárias; 

II - analisar a pertinência do conteúdo programático e definir a integração, no 

Curso ou Habilitação, das disciplinas propostas pela Comissão de Graduação das demais 

Unidades; 

III – submeter à Comissão de Graduação da Unidade, à qual o Curso ou 

Habilitação está vinculado, a proposta global do respectivo currículo. 

Os professores do Departamento de Contabilidade que ministram aulas no curso 

são contratados em regime de dedicação intensiva à docência e à pesquisa (RDIDP), com 

exceção de um docente em regime de turno completo (RTC). Ainda, a totalidade do 

corpo docente possui o título de doutor, com incentivos para a obtenção de outros títulos, 

como o pós-doutoramento e a livre docência. Além de participação em programas de pós-

doutoramento no exterior, aumentando assim, a capacitação do Departamento, atendendo 

às demandas de internacionalização da própria formação do futuro profissional contábil, 

bem como em processo de progressão de carreira dos docentes, consolidando assim, 

crescimento e potencialização das competências e habilidades do quadro de especialistas. 



 

5 
 

 

3. Perfil dos egressos 

 

A formação dada ao egresso situa-se em um contexto de diferentes demandas 

voltadas ao Contador. Tal profissional deve acompanhar o crescimento das necessidades 

organizacionais e sociais de indicadores e medidas de desempenho. Poderá direcionar sua 

atuação para as áreas de contabilidade e auditoria, ou para a controladoria econômico-

financeira, que visa avaliar o uso mais propício dos recursos de organização e os meios 

mais adequados à sua captação. O Contador deverá possuir competências e habilidades 

para desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial, exercendo com ética as atribuições e prerrogativas previstas pela legislação 

pertinente. Para isso, além da elaboração de relatórios empresariais de natureza 

econômico-financeira que contribuam para o desempenho, deve estar afeito ao uso de 

raciocínio lógico e crítico-analítico para solução de problemas, para a proposição de 

modelos de gestão que incluam incentivos, e que sejam balizadores do crescimento das 

organizações. 

O egresso, portanto, será formado para o alcance de competências e habilidades 

para: 

i. apreender e utilizar a linguagem contábil, tendo recursos para reconhecer a 

essência econômica dos fatos contábeis possuidores de diferentes formas jurídicas; 

fornecendo e analisando informações sobre o desempenho econômico e 

financeiros das organizações de acordo com necessários princípios éticos; 

ii. captar, mensurar, relatar, estimar e controlar os impactos econômico e financeiro 

de decisões de financiamentos, investimentos e operacionais; 

iii. demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar das atividades contábeis e de 

controladoria: propondo,  desenvolvendo e gerenciando sistemas de controle 

organizacionais com indicadores financeiros e não financeiros relevantes para a 

tomada de decisão. 
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4. Objetivo 

 

A área de atuação do profissional de contabilidade não é puramente tecnicista, mas 

requer cada vez mais escolhas e julgamentos pautados por aspectos institucionais, 

culturais, éticos, políticos e sociais.  

Nesse contexto, o curso de Ciências Contábeis da FEA-RP tem como objetivo a 

formação de egressos com as competências e habilidades descritas no Item 3, capazes de 

compreender questões sociais, econômicas, financeiras em diferentes modelos de 

organizações, assegurando-lhes o domínio de responsabilidades funcionais envolvendo 

análise, reconhecimento e mensuração de diferentes fatos contábeis, auditorias, perícias, 

arbitragens, análises e projeções contábeis-financeiras, com plena utilização de inovações 

tecnológicas. 

  

5. Estrutura Curricular 

 

A estrutura curricular que passa a ser apresentada foi desenvolvida de forma a 

garantir a abrangência conceitual necessária para a consecução dos objetivos pretendidos 

com a apresentação de conteúdos de forma gradual e rítmica, sem que houvesse 

sobreposições. Houve grande preocupação com o encadeamento e distribuição de 

disciplinas ao longo dos semestres, de forma a aumentar a flexibilidade do currículo, e a 

destacar três linhas de ênfase, que melhor orientam os alunos na escolha de disciplinas 

optativas, a saber, Contabilidade Financeira, Contabilidade Gerencial e Finanças. 

Pretendeu-se o destaque de sequências que facilitassem a decisão dos alunos com 

respeito a um grupo específico de disciplinas optativas, e melhorassem sua percepção em 

relação a conjuntos de disciplinas obrigatórias oferecidas. Os destaques de tais 

sequências de disciplinas ilustram caminhos a serem percorridos pelo aluno em sua 

progressão no curso, portanto, tais sequências passam a ser denominadas de caminhos ou 

tracks. 

Duas vertentes de interdisciplinaridade foram importantes na definição da 

estrutura curricular. A primeira vertente abrange o encadeamento e conteúdo das 
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disciplinas. As disciplinas estão estruturadas e ordenadas de modo que haja uma ligação 

entre os conteúdos oferecidos simultaneamente a cada semestre. Isso proporciona, por 

exemplo, a realização de trabalho prático integrando diferentes disciplinas e a 

possibilidade de trabalhar um mesmo estudo de caso por óticas diferentes em disciplinas 

simultâneas ou consecutivas. A segunda vertente abrangeu a inclusão de disciplinas 

optativas de diferentes Unidades, que possibilitam o contato com alunos e professores 

com diferentes formações. 

 Em consonância com diretrizes curriculares nacionais (Resolução CNE Nº 

10/2004), o currículo de Ciências Contábeis da FEA-RP/USP contém disciplinas 

obrigatórias para formação básica, para a formação profissional e ainda disciplinas de 

aplicação voltadas para a aplicação prática. Usufruindo do conceito de universidade, o 

curso propõe ainda disciplinas optativas eletivas, divididas em dois grupos, e disciplinas 

optativas livres propiciando ao aluno escolhas e, portanto, maior autonomia em sua 

formação. 

As disciplinas de formação básica contemplam embasamento teórico em 

economia, métodos quantitativos, gestão de negócios, direito, e comunicação, 

concentrando-se principalmente, na primeira metade do curso (Figura A1-‘Fbásica’ – 

Anexo A).   

As disciplinas de formação profissional estão estruturadas para a construção de 

agentes de mudanças capazes de contribuir para o desenvolvimento das organizações 

com as quais se relacionarem. Elas se organizam de modo a conduzir o aluno para uma 

formação sólida em Contabilidade Financeira (Figura A3 – Anexo A), Contabilidade 

Gerencial (Figura A4 – Anexo A) e Finanças (Figura A5 – Anexo A) e também incluem 

conteúdos complementares em Contabilidade Tributária, Contabilidade Governamental, 

Teoria da Contabilidade, Sistemas de Informação e Auditoria e Perícia (Figura A1-‘FP 

IV’ – Anexo A). 

Por fim, a formação aplicada ou prática contemplada nas diretrizes curriculares é 

atendida mediante o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, pela 

realização de estágios com supervisão de docente e por atividades complementares a 

serem descritas. 
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Para melhor entendimento da descrição do currículo que passa a ser detalhado, 

define-se “crédito” como a unidade correspondente às atividades exigidas do aluno. As 

atividades relativas a aulas teóricas, seminários e aulas práticas têm seu valor 

determinado em “créditos-aula”. Cada “crédito-aula” corresponde a quinze horas. Já 

“Crédito-trabalho” é o valor atribuído a atividades de planejamento, execução e avaliação 

de pesquisa; estágios supervisionados; leituras programadas, etc., tendo o valor de 30 

horas (art. 65, RG; Resolução CoG 3895/91). O texto doravante usa a expressão crédito 

como sinônimo de “crédito-aula”. 

No item 5.1 são apresentados os grupos de disciplinas obrigatórias e optativas. Os 

demais subitens (5.2, 5.3 e 5.4) apresentam aspectos particulares da composição da carga 

horária relativa a: estágios e atividades complementares, que se incluem no conjunto de 

disciplinas optativas, e trabalho de conclusão de curso, que se inclui no conjunto de 

disciplinas obrigatórias. O último item (5.5) apresenta quadro com uma visão resumida 

da carga horária total do curso. 

 

5.1 Disciplinas obrigatórias e optativas 

Disciplinas obrigatórias 

Para a conclusão do curso, os alunos devem cursar em disciplinas obrigatórias: 

132 créditos (1.980 horas) e 23 créditos-trabalho (690 horas). Os créditos-trabalho 

associam-se a disciplinas relacionadas à atividade aplicada, a saber: trabalho de 

conclusão de curso (20 créditos-trabalho), metodologia do trabalho científico em 

contabilidade I e II (3 créditos-trabalho).  

O Quadro 2 segrega a carga horária obrigatória voltada para a formação básica 

(Figura A1-‘Fbásica’ do Anexo A), para a formação profissional e para aplicação e 

prática, sendo que a carga horária da formação profissional também é separada nos 

subconjuntos: Contabilidade Financeira (Figura A3 do Anexo A), Contabilidade 

Gerencial (Figura A4 do Anexo A), Finanças (Figura A5 do Anexo A) e Conteúdos 

complementares (Figura A1-‘FP IV’ do Anexo A), que incluem disciplinas voltadas a 

Contabilidade Tributária, a Contabilidade Governamental, a Teoria da Contabilidade, a 

Sistemas de Informação e a  Auditoria e Perícia. 
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Disciplinas Obrigatórias Carga Horária 

Formação Básica 600 horas aula e 90 horas trabalho 

Formação Profissional: 1380 horas aula 

.Contabilidade Financeira 300 horas aula 

.Contabilidade Gerencial 330 horas aula 

.Finanças 300 horas aula 

.Conteúdos Complementares 450 horas aula 

Aplicação e Prática 600 horas trabalho 

       Quadro 2 – Detalhamento da Carga horária das disciplinas obrigatórias  

 

Disciplinas optativas 

As disciplinas optativas dividem-se entre livres e eletivas. É necessário que o 

aluno obtenha 4 créditos de optativas livres, que poderão ser cursados dentre as 

disciplinas eletivas ou em qualquer outra Unidade da USP, desde que sejam cumpridas 

durante o período de integralização do curso. 

  As optativas eletivas dividem-se em dois grupos. O Grupo I abrange um conjunto 

de nove disciplinas, sendo uma voltada a métodos quantitativos, duas de formação 

complementar, e seis que auxiliam na escolha de três possíveis caminhos (tracks) a serem 

seguidos pelos alunos. São propostas duas disciplinas para cada um dos tracks: 

Contabilidade Financeira (Figura A3 do Anexo A – pontilhado), Contabilidade Gerencial 

(Figura A4 do Anexo A – pontilhado) e Finanças (Figura A5 do Anexo A – pontilhado). 

As disciplinas de formação complementar (Tópicos Complementares de Contabilidade I 

e II), inseridas a partir de 2020, trabalharão conteúdos não apresentados em outras 

disciplinas do curso, permitindo atualização constante dos assuntos a serem ofertados aos 

alunos ao longo do curso. Dentro do total de créditos exigidos em disciplinas optativas 

eletivas, é necessário que o aluno obtenha mínimo de 12 créditos relativos às disciplinas 

do Grupo I.  

O Grupo II compreende o restante das disciplinas optativas eletivas, voltadas para 

formação profissional de caráter mais geral ou com foco em determinado setor 

econômico que, portanto, não foram associadas a nenhum dos três tracks. Tais disciplinas 
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encontram-se elencadas na Figura A1-‘OE IIa’ do Anexo A e na Figura A2 do Anexo A. 

Também neste grupo, são oferecidas disciplinas de formação complementar (Tópicos 

Complementares de Contabilidade III, IV, V e VI), inseridas a partir de 2020, com 

objetivo de discutir temas contemporâneos na área de contabilidade, não oferecidos pelas 

outras disciplinas do curso, de modo a manter constante a atualização da formação dos 

alunos, mediante mudanças no mercado e na profissão. Ressalta-se neste último grupo 

(Figura A2 do Anexo A), a participação relevante de disciplinas oferecidas por outros 

departamentos da FEA-RP e por outras unidades da USP campus Ribeirão Preto, o que 

aponta positivamente para a formação interdisciplinar proporcionada pelo curso de 

Ciências Contábeis, uma vez que é incentivado o contato com docentes e alunos de outras 

Unidades. As disciplinas de outras Unidades oferecem vagas específicas para os alunos 

de Ciências Contábeis.  

Entre todas as disciplinas optativas eletivas, Grupos I e II, é necessário que o aluno 

obtenha vinte créditos. 

Disciplinas em formato EAD 

 Com a evolução da educação à distância (EAD) o departamento de contabilidade 

avaliou a importância do oferecimento de disciplinas neste formato, mas definiu que as 

matérias em formato EAD, conforme definições do departamento, poderão ser também 

oferecidas em formato presencial simultaneamente. 

 Reforça-se ainda que o oferecimento de disciplinas em formato EAD deve também 

seguir as regras da USP, entre elas a exigência de ao menos uma prova presencial. 

5.2 Trabalho de Conclusão de Curso 

O trabalho obrigatório de conclusão de curso é regido por Portaria específica do 

Departamento. Trata-se de uma monografia de caráter técnico ou científico que pode ser 

substituída por trabalho acadêmico publicado em evento ou revista, ou por relatório final 

de Iniciação Científica, visando o estímulo ao envolvimento dos alunos com projetos de 

pesquisa. Caso a opção seja pelo desenvolvimento de uma monografia de caráter técnico 

ou científico, ele dar-se-á em três etapas. A primeira etapa ocorre na disciplina 

Metodologia do Trabalho Científico II com a elaboração do projeto de pesquisa. A 

segunda ocorre na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I, quando o aluno deve 
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apresentar uma versão parcial do trabalho. A terceira e última ocorre na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso II com a finalização e entrega da monografia. Nas duas 

últimas etapas o trabalho é avaliado pelos pares, não apenas pelo orientador do projeto. 

Os semestres ideais de oferecimento destas disciplinas são 6º, 7º e 8º, respectivamente. 

Cabe ressaltar que, os prováveis formandos dentro do semestre ou os alunos que 

cumpriram os itens I, II ou III do Artigo 5º da Portaria do Departamento poderão realizar 

matrícula, concomitantemente, nas disciplinas FLC1461 Metodologia do Trabalho 

Científico, RCC0471 Trabalho de Conclusão de Curso I e RCC0472 Trabalho de 

Conclusão de Curso II, para o curso de Ciências Contábeis, conforme Portaria do 

Departamento de Contabilidade. 

Há vários incentivos para que as monografias desenvolvidas sejam de excelência. 

Um deles é sua inscrição em prêmios anuais instituídos por diferentes órgãos de fomento. 

Outro é a premiação anual para as três melhores monografias oferecida pela Fundação 

para o Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE). 

 

5.3 Estágio 

Entende-se que o papel do estágio vai além do papel de um laboratório para 

aplicação de conhecimento contábil. Sua função é a de inserir o aluno no ambiente de 

negócios, dado que a oportunidade de conhecer na prática a estrutura, a hierarquia e o 

comportamento organizacional complementa de modo positivo a formação do aluno.  

O estágio não é obrigatório no curso, mas há um incentivo para sua realização no 

último semestre do curso posto que há concentração das disciplinas nos 7 primeiros 

semestres letivos, ficando reservado o 8º semestre para a realização de disciplinas 

optativas, finalização do Trabalho de Conclusão de Curso e para o estágio. Ressalta-se 

ainda que há o oferecimento contínuo de disciplinas optativas em horário vespertino (das 

17 às 19 horas) de forma a incentivar que os alunos cursem a maioria das optativas 

também nos 7 primeiros semestres letivos. 

Tratando-se de um curso noturno é comum que alunos optem pela realização de 

estágios desde que iniciam o curso. Nesses casos, há orientações claras para que sejam 
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garantidas horas de estudo para esses alunos e também para os outros alunos que já 

possuam contratos de trabalho.  

Os alunos matriculados na disciplina optativa de Estágio são monitorados por um 

professor orientador responsável pelo acompanhamento dos estágios e ao cumprirem as 

exigências de apresentação de relatórios dentre outras, obtém créditos-trabalho que são 

incorporados ao seu histórico escolar. 

Ressalta-se que na FEA-RP há um Setor de Estágios que dá apoio a todo o 

processo de busca e obtenção de estágio realizado pelos alunos. 

 

5.4 Atividades Complementares 

A participação do aluno em eventos acadêmicos, palestras, realização de trabalho 

voluntário e o seu engajamento com entidades estudantis são reconhecidos como 

importantes para a complementação da formação do aluno. Por isso, o curso estimula a 

realização dessas práticas, que passam a ser aproveitadas em disciplina optativa que 

possui 3 créditos-trabalho (90 horas). Para obtenção de tais créditos é necessária a 

apresentação de proposta de obtenção de créditos-trabalho ao professor responsável pela 

disciplina, que em caso de aceitar a proposta e mediante a conferência dos documentos 

comprobatórios de sua realização, determinará a inclusão de tais créditos no histórico 

escolar do aluno. 

Também é estimulado o desenvolvimento de viagens didáticas (visitas técnicas às 

empresas), que gerem reflexões críticas relacionadas aos objetivos pedagógicos das 

disciplinas. 

Ressalta-se que uma vez que devido às diversas entidades estudantis que existem 

na FEA-RP, é facilitada ao aluno a realização de atividades complementares dentro da 

própria Unidade. 

 

5.5 Requisitos para a conclusão do curso  

 O Quadro 3 mostra uma visão resumida da carga horária necessária para conclusão 

do curso, que deverá ocorrer em período mínimo de quatro anos e máximo de seis anos. 
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  Carga Horária 

Disciplinas Aula Trabalho Total 

Obrigatórias 1980 690 2670 

Optativas Eletivas 300 0 300 

Optativas Livres 60 0 60 

Carga Horária Total 2340 690 3030 

                            Quadro 3 – Visão sintética da Carga horária total do curso 

 

 

6. Outras Atividades de Formação 

 

Além das atividades acadêmicas previstas na estrutura curricular, os alunos são 

encorajados a participar de diversas outras complementações à sua formação acadêmica e 

profissional, como atividades de pesquisas fomentadas dentro da unidade, intercâmbios 

internacionais e atividades de extensão. Há o encorajamento para que os alunos de 

graduação se candidatem a todas as bolsas a eles destinadas disponibilizadas pela pró-

reitora de Graduação, de Pesquisa e de Cultura Extensão da USP. 

Por meio de incentivos institucionais e iniciativas dos docentes, estimula-se a 

inserção de alunos de graduação nos projetos de pesquisa dos docentes. Sua participação 

é orientada por projeto de pesquisa específico que é avaliado pela Comissão de Pesquisa, 

podendo ser selecionado para o recebimento de bolsa Pibic/CNPq. 

A FEA-RP tem dispendido tempo e esforços para incrementar, com sucesso, suas 

relações internacionais, possuindo vários convênios de cooperação. Com isso, há 

oportunidades com e sem bolsa-auxílio para que os alunos de graduação tenham 

experiência internacional. Os alunos são estimulados desde a apresentação do curso no 

primeiro dia letivo a planejar a realização de intercâmbio. Os créditos das disciplinas 

cursadas no exterior podem ser aproveitados como optativas livres, eletivas (mediante 

análise de compatibilidade de conteúdo e carga horária) ou até obrigatórias (mediante 
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análise de compatibilidade de conteúdo, carga horária e, ainda, avaliação dos 

conhecimentos por meio de prova). 

 

7. Integração com a Pós-Graduação 

 

A integração entre os cursos é realizada principalmente mediante a presença de 

alunos da graduação em disciplinas de pós-graduação. O regimento da Pós-graduação da 

USP permite, a juízo da coordenação do programa, a admissão para matrícula em 

disciplinas de Pós-Graduação, na condição de alunos especiais, de alunos de graduação 

da USP. É necessário que os alunos admitidos sejam encaminhados por orientadores 

credenciados do referido programa e que estejam participando de atividades de iniciação 

científica. 

Além disso, há a presença de alunos da Pós-Graduação em atividades da 

graduação nos programas de estágio de ensino, e a presença significativa de egressos do 

Bacharelado em Ciências Contábeis na pós-graduação, mantendo assim, a harmonia 

necessária para a construção do conhecimento mútuo, quer para os iniciantes em 

pesquisas, quer para os participantes dos programas de mestrado e doutorado. 

 

8.  Avaliação do curso 

 

Além da avaliação periódica por docentes externos à USP, do Brasil e do exterior, 

o curso é avaliado por docentes e alunos mediante questionários implantados no Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). O SIGA é um sistema de apoio que tem como 

premissa que Gestores, Docentes e Alunos sejam agentes do processo de avaliação, sendo 

estruturado em módulos. Os gestores, presidentes de Comissão de Graduação e 

Coordenadores de Curso, respondem a um questionário anualmente para fornecimento de 

informações que visam conhecer e acompanhar as condições objetivas de ensino, bem 

como sua apreciação sobre aspectos do curso. Os docentes respondem sobre as 

disciplinas oferecidas e sobre a gestão do curso. Os alunos avaliam disciplinas, docentes 

e gestão do curso. 
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8.1 Avaliação Discente 

A avaliação do desempenho escolar é realizada por disciplina, cobrindo os 

aspectos de frequência e aproveitamento. A média mínima para a aprovação é 5,0 (cinco) 

e a frequência não pode ser inferior a 70%. O peso entre trabalhos e provas depende da 

do docente responsável pela disciplina e é informado aos alunos no início do período 

letivo. 

Conforme regimento da universidade, o aluno reprovado em uma disciplina, com 

média entre 3,0 e 4,9 e aprovado em frequência, poderá fazer uma prova de reavaliação 

abrangendo toda a matéria. 

Os alunos têm direito à revisão de provas até seis meses após sua realização. 

 

8.2 Avaliação Docente 

Ao final de cada semestre os alunos respondem no sistema SIGA a um 

questionário de avaliação do docente de cada disciplina cursada. Além do desempenho do 

professor, é avaliada também a disciplina em termos de sua importância para a formação 

do aluno, da adequação do seu conteúdo programático, da bibliografia etc. 

Os resultados são disponibilizados aos respectivos docentes, bem como avaliados 

pela chefia departamental e coordenação do curso, tomando-se as providências 

necessárias para o aprimoramento do curso. 
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Anexo 

 

Anexo A: Estrutura Curricular proposta a partir de 2015 
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Anexo A: Estrutura Curricular proposta a partir de 2015 

No anexo A é apresentada a Estrutura Curricular proposta para o ano 2015, em conformidade com a Resolução CNE/CES 10/04. 

Posto que as figuras deste anexo definem os semestres ideais somente para as disciplinas com crédito-aula, destaca-se aqui que as 
disciplinas RCC0471 – Trabalho de Conclusão de Curso I e RCC0472 – Trabalho de Conclusão de Curso II têm como semestre ideal o 7º e o 
8º respectivamente. 

A Figura A1 traz a estrutura curricular organizada por obrigatoriedade e por semestre ideal. Sua leitura é facilitada pela seguinte 
legenda: 

 

Fbásica = Disciplinas de formação básica 

 

FP I = Disciplinas de Formação Profissional dentro do track Contabilidade Financeira 

FP II = Disciplinas de Formação Profissional dentro do track Contabilidade Gerencial 

FP III = Disciplinas de Formação Profissional dentro do track de Finanças 

FP IV = Disciplinas de Formação Profissional de conteúdo complementar 

 

Observação: as disciplinas do 7º e 8º semestres nos quadros FP I, FP II e FP III, e a disciplina 

 Métodos Quantitativos I (Quadro FP IV) compõem o Grupo I de optativas eletivas. 

 

OE IIa: Disciplinas Eletivas do Grupo II oferecidas para o curso de C. Contábeis 
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Figura A1: Estrutura Curricular organizada por obrigatoriedade e semestre 
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Figura A2 - Disciplinas Eletivas do Grupo II oferecidas para outros cursos com vagas para os alunos de Ciências Contábeis 
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Figura A3 – Sequenciamento das disciplinas dentro da orientação (track) para: Contabilidade Financeira 

 

 

Figura A4 – Sequenciamento das disciplinas dentro da orientação (track) para: Contabilidade Gerencial 

 

 

Figura A5 – Sequenciamento das disciplinas dentro da orientação (track) para: Finanças 

 

 
Disciplinas Obrigatórias  

Disciplinas Optativas do Grupo I oferecidas para 7º e 8º semestres 


