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XIX CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E CONTROLADORIA:
EMPRESARIAL E GOVERNAMENTAL
Este caderno apresenta os procedimentos e normas do curso Especialização em Contabilidade e Controladoria
Empresarial / Governamental, temáticas I e II, respectivamente. Foi atualizado e levou em conta as necessidades de se
reforçar atividades de trabalhos técnicos, acadêmicos e estudos de caso, enfatizados nas ementas das disciplinas.
O Curso de Especialização em Contabilidade e Controladoria Empresarial / Governamental (Lato Sensu, hoje na 19ª
versão), foi iniciado em 1995/1996 com as temáticas I (Empresarial) e II (Governamental), e se consolidou desde então uma
marca de sucesso da nossa Pós-Graduação na UFPE. Nas 18ª versões, 34 turmas, na formação de especialistas de excelente
qualidade para o mercado de trabalho regional para os setores Empresarial e Governamental.
No entanto, a dinâmica do mercado apontou necessidades de ajustes contínuos para novas versões desta
Especialização, visando formar profissionais mais qualificados em processos gerenciais e decisórios atuais do mercado de
trabalho, o que tornou necessário se aperfeiçoar melhor a qualificação dos participantes com novos conteúdos e práticas
presentes em instituições públicas e privadas nacionais, alinhadas com processos de negócios, visando mantê-los antenados
com a globalização e com a dinâmica do mercado de trabalho.
1.
1.1.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL

O objetivo é capacitar profissionais em operacionalização e gestão de processos envolvendo sistemas de
informações econômico-financeiras, direta ou indiretamente, e como docentes em modernização e/ou implementação de
procedimentos gerenciais em instituições do setor público ou privado. Tais profissionais poderão ser agentes de mudanças de
processo gerenciais e decisórias em suas organizações.
Outro objetivo é formar docentes para atender à demanda da graduação em ciências contábeis e outros cursos
superiores afins. Muitos cursos de graduação foram criados nos últimos anos e há carência de professores. No entanto, o
MEC exige que as instituições superiores de ensino (IES) qualifiquem seus professores com no mínimo a especialização, o que
cria demanda de profissionais para a docência superior.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos do curso são:
a)
formar profissionais com elevado nível de conhecimento contábil e de controladoria para contribuir na
melhoria dos processos gerenciais e de apoio à decisão das instituições;
b)
formar professores da área de contabilidade, custos, controladoria e disciplinas afins para as instituições de
ensino superior (IES);
c)
formar potenciais participantes para mestrados de contabilidade e áreas afins.
LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO
O curso terá carga horária de 420 horas aula (disciplinas obrigatórias), mais 30 horas aulas adicionais da disciplina
de Metodologia de Didática do Ensino Superior (MDE, opcional), que poderá ser realizada no fim das disciplinas
obrigatórias, caso seja formada uma turma com número mínimo de vagas. As aulas das turmas de Recife, serão no
CCSA/UFPE (Centro de Ciências Sociais Aplicadas).
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HORÁRIO DAS AULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS
As aulas da turma de Contabilidade e Controladoria Empresarial (Recife) serão ministradas no período noturno, das
19h00 às 22h00 horas, de segunda a sexta-feira. O Curso será realizado por módulos de disciplinas, a maioria tem carga
horária de 30 horas, que serão ministrados em semanas alternadas, ou seja, a cada semana de aula tem uma semana livre
para estudos, preparação de seminários, trabalhos, pesquisa na biblioteca, etc. Ocorrerão aulas sextas e sábados quando a
disciplina for ministrada por professores vindos de outras localidades, caso isto ocorra.
Para a turma de Contabilidade e Controladoria Governamental (Recife), as aulas serão ministradas aos sábados, das
08h00 às 12h00 horas, e de 13h30 às 17h00 horas. Ocorrerão aulas sextas e sábados quando a disciplina for ministrada por
professor vindo de outras localidades, caso isto ocorra.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação foram elaborados respeitando a liberdade dos professores na definição dos critérios e
instrumentos de avaliação. Os critérios e instrumentos devem assegurar: a) desempenho individual do aluno; b) habilidades
de escrever e realizar apresentações em público sobre os assuntos lecionados. Embora trabalhos em grupo sejam
encorajados, os professores devem incluir instrumentos de avaliação individual do aluno.
Para cada disciplina os professores avaliam os alunos numa escala de zero (0) a dez (10), considerando-se aprovado
na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a sete (7). Os professores poderão escolher o instrumento de
avaliação mais adequado à disciplina. Instrumentos utilizados: provas escritas, trabalhos escritos, resolução de problemas,
criação de exercícios pelos alunos, apresentação de seminário, artigos submetidos para congressos/revistas, participação em
sala de aula, frequência, estudo de casos, etc.
A avaliação da disciplina Metodologia de Pesquisa constará, além de outros instrumentos de avaliação, a critério do
professor, um artigo que poderá ser submetido para publicação em revista e/ou apresentação em congresso científico. Não
há exigência de que o trabalho submetido tenha aceitação aprovada.
NOTAS NAS DISCIPLINAS DOS CURSOS

a)

b)
c)

Ao determinar a nota dos alunos, o professor deverá considerar:
Sabendo-se que a nota mínima para a aprovação é sete e a máxima é dez, a nota sete deverá ser reservada para os
alunos medianos, que fizerem o esforço mínimo, dentro dos critérios estabelecidos pelo professor, para serem
aprovados. A nota dez deverá ser reservada aos melhores alunos que tiverem desempenho destacado.
As notas serão registradas com uma casa decimal.
Resolução do CCEPE No. 02/2006 (Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE):
Art. 24 – considerar-se-á aprovado no curso o aluno que lograr a frequência mínima de 75% (setenta e cinco) de
carga horária de cada disciplina ou atividade acadêmica e nota final não inferior a 7 (sete) nas disciplinas e no
trabalho de conclusão de curso (TCC) que será um artigo.
Art. 25 – Ocorrendo reprovação em até 2 (duas) disciplinas, desde que as mesmas não ultrapassem 8 (oito)
créditos, será permitido ao aluno cursá-las, caso venham a ser oferecidas, na próxima edição do curso, ou em
curso de especialização similar oferecido na UFPE, em até 2 (dois) anos após o término do curso, desde que tenha
sido aprovado no trabalho de conclusão de curso.
O processo de avaliação classificará os alunos assim:
A – excelente, com direito a crédito (intervalo de nota: 10,0 a 9,1);
B – bom, com direito a crédito (intervalo de nota: 9,0 a 8,1);
C – regular, com direito a crédito (intervalo de nota: 8,0 a 7,0);
D – insuficiente, sem direito a crédito (nota inferior a 7,0).

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA E DOS PROFESSORES PELOS ALUNOS
Ao final de cada módulo o aluno receberá uma ficha para avaliação. O aluno deve avaliar: o programa, o professor,
as aulas, a administração do curso. É fundamental que o aluno entregue a ficha de avaliação para a coordenação sempre que
solicitado, para que possamos aprimorar a qualidade do curso. Independentemente da avaliação formal, a coordenação e a
secretaria estarão sempre prontos para ouvir sugestões e críticas visando à melhoria do curso.
ACESSO À BIBLIOTECA E À CARTEIRA DE ESTUDANTE
O aluno terá direito ao acesso à biblioteca do CCSA (Recife), bem como ao empréstimo de livros, teses, revistas, e
outras publicações que a coordenação colocará à disposição dos alunos. Para ter este direito o aluno deverá comparecer à
biblioteca do CCSA (Recife) e se cadastrar.
O aluno deverá solicitar a sua carteira de estudante (validade nacional ou internacional), obtendo junto aos
representantes da UNE/DCE um formulário próprio para emissão da carteira. A carteira de estudante permitirá descontos em
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passagens de ônibus, cinemas, teatros, etc. A carteira de estudante é de responsabilidade da UNE, não cabe à coordenação
do curso qualquer responsabilidade por eventuais atrasos ou emissão.
COMO ESTE CURSO SE COMPARA AOS MBA
Frequentemente, somos consultados por pessoas interessadas em saber como o nosso curso de pós-graduação se
compara com os cursos de MBA, que são oferecidos no mercado. Não há nenhuma diferença, exceto o nome. Os nossos
cursos de especialização têm o mesmo nível de qualificação e status dos MBA oferecidos por escolas de
administração/contabilidade. Trata-se na verdade de uma estratégia de marketing para vender tais cursos.
MBA é uma sigla para um tipo de curso de mestrado oferecido nos Estados Unidos e significa ”Master of Business
Administration”. Em decorrência da demanda, as escolas americanas começaram a oferecer MBAs com especialização em
áreas da administração. Assim, surgiram os MBAs em Marketing, Finanças, Controladoria, etc. No Brasil, algumas instituições
passaram a adicionar a sigla MBA a seus cursos de especialização, que não têm o status de mestrado. Assim, poderíamos
denominar este curso de MBA em Controladoria, a USP (Universidade de São Paulo), por exemplo, denomina curso similar de
“MBA Controller”.
ESTRUTURA CURRICULAR
O curso de Contabilidade e Controladoria é dividido em duas temáticas: Empresarial e Governamental, com foco
em processos gerenciais. Estas temáticas visam atender demandas de público-alvo diferente. Há um conjunto de disciplinas
comum e outro específico em cada tema.
Tendo em vista a alta demanda dos alunos pela modalidade magistério superior, decidimos manter a disciplina
Metodologia e Didática do Ensino Superior (30 horas), que será oferecida como optativa para os alunos que quiserem atuar
também no magistério.
GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos para execução dos cursos serão oriundos da contribuição dos participantes do curso, os quais serão
depositados em conta bancária específica na agência 3234-4 do Banco do Brasil na titularidade da FADE (Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento da UFPE), a UFPE não aporta quaisquer recursos. Os recursos serão gerenciados pela FADE, através de
convênio com a UFPE.
TEMÁTICA I – Especialização em Contabilidade e Controladoria Empresarial (Turma em Recife)
TEMÁTICA II – Especialização em Contabilidade e Controladoria Governamental (Turma em Recife)
Coordenador: Prof. Luiz Carlos Marques dos Anjos, Doutor (UnB/UFPB/UFRN – pela Universidade de Brasília)
Vice Coordenador: Prof. Vinícius Gomes Martins, Doutor (UnB/UFPB/UFRN – pela Universidade de Brasília)
OBJETIVO
As mudanças ocorridas na economia brasileira estão exigindo que as empresas adotem padrões modernos de
gerenciamento e controle de suas operações. O objetivo capacitar profissionais, no aprofundamento de questões ligadas ao
gerenciamento dos sistemas de informações econômico-financeiro, que apoiam o processo de avaliação de desempenho nas
organizações. Tais profissionais poderão se constituir em agentes de mudanças dos sistemas decisórias em suas organizações.
As instituições ressentem-se da oferta de treinamento de alto nível na área de contabilidade e controladoria. Este
curso tem como objetivo proporcionar aos participantes uma formação em Contabilidade e Controladoria Empresarial/
Governamental, com foco em processos gerenciais.
PÚBLICO-ALVO / Empresarial: profissionais que atuam ou pretendem atuar nas áreas administrativo-financeira,
controladoria, assessoria econômico-financeira, e contabilidade, controle interno, além de potenciais empreendedores
empresariais.
PÚBLICO-ALVO / Governamental: profissionais do setor governamental que atuam nas áreas de contabilidade, controle
orçamentário, financeiro, patrimonial, auditoria das contas públicas. Atende a profissionais que atuem em prefeituras, órgãos
estaduais, estatais, órgãos federais, tribunais de contas, auditoria governamental, dentre outros, focando processos
gerenciais dessas instituições por meio de apresentações de conteúdos, apresentações, discussões e resoluções de casos
práticos.
INSCRIÇÃO: pré-inscrições abertas (reserva de vagas)
REQUISITOS PARA MATRÍCULA
Ser graduado portador de diploma universitário de curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Apresentar cópia
do diploma, Curriculum Vitae, RG, CPF, Histórico escolar e 03 (três) fotos 3x 4 recentes. A inscrição será feita mediante
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preenchimento de ficha de inscrição (on line) e pagamento de taxa de R$ 50,00 (Cinquenta reais) - (inscrição, caderno do
candidato, seleção). Não será devolvido valor da taxa de inscrição.
NÚMERO DE VAGAS POR TURMA: (53)
PROCESSO SELETIVO
A seleção dos candidatos será feita após o recebimento da taxa de inscrição, ficha de inscrição e curriculum vitae. O
processo seletivo será feito com base no currículo do candidato e entrevista. Será dada preferência aos participantes que
atuem em área correlata ao conteúdo do curso e que apresentem carta da empresa ou instituição em que trabalham,
indicando interesse na participação do candidato. Será dada prioridade aos casos em que a empresa custeie pelo menos
parte do curso.
CUSTO POR PARTICIPANTE
Custo
Valor unitário
total
Taxa de inscrição e seleção
R$ 50,00
R$ 50,00
Matrícula
R$ 500,00
R$ 500,00
Mensalidades: 18
R$ 500,00
R$ 9.000,00
Nota: o valor da mensalidade da disciplina opcional (MDE) será definido posteriormente.
MATRÍCULA
A matrícula deverá ser efetivada após o recebimento da carta de seleção, na Secretaria do Curso de Pós-Graduação,
no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (DCCA) da UFPE, no prédio do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)
– térreo, Praça de Convivência, no(s) dia(s) e horário(s) a ser(em) definido(s) pela coordenação
INÍCIO DAS AULAS: 11/03/2019 (previsão)
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Estrutura Curricular
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade e Controladoria
Temática I - EMPRESARIAL
Carga Horária/Crédito/
DISCIPLINA/EMENTA
Professor
DISCIPLINAS COMUNS ÀS DUAS TEMÁTICAS
Controladoria – CTR
Sistemas de controle Administrativos. Controle, organização, estratégia e
contabilidade. Desenho de mecanismos de controle. Preço de transferência: uma
abordagem comportamental. Análise de mensuração do desempenho divisional. A
evolução da controladoria.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Sistemas de Informações Gerenciais – SIG
Teoria de Sistema. Sistema de Informação. A empresa. Usuário da informação.
Características qualitativas e quantitativas da informação. O processo da
comunicação. Mensuração. Processo decisório e informação. Relação custobenefício.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Metodologia de Pesquisa – MPE
A Contabilidade no Contexto das Ciências Sociais; A Pesquisa Científica; A Natureza
da Pesquisa em Contabilidade; Métodos Científicos Aplicados; Abordagem Indutiva
e Dedutiva; Problemas de Pesquisa; Pesquisa e Técnicas de Pesquisa; PesquisaAção como meio de instrumentalização do conhecimento nas organizações;
Estudos de Casos; Projeto e Relatório de Pesquisa.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Matemática Financeira Aplicada – MFA
Juros Simples. Conceito de Juros Simples. Desconto de Duplicatas. Desconto de
Títulos. Valor de Face e Valor de Mercado. Juros Compostos. Conceito de Juros
Compostos. Valor do Dinheiro no Tempo. Valor Presente e Valor Futuro. Valor
Presente Liquido e Taxa Interna de Retorno. Taxa de desconto. Valor e Custo.
Problemas da TIR. Equivalência de Taxas de Juros. Períodos de Capitalização. Taxas
Anuais, Mensais e Diárias. Equivalência de Fluxos de Caixa. Perpetuidades e
Anuidades. Sistemas de amortização. Tabela Price, SAC, SAM.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Metodologia de Didática do Ensino Superior – MDE: o ensino no Brasil e os
desafios para o professor. A Didática: trajetória e importância. Teorias da
aprendizagem e tendências pedagógicas. Os paradigmas das ciências e o saber
escolar. A prática docente. A sala de aula. Planejamento, técnicas de ensino e
avaliação.
Atenção: esta disciplina é opcional e será oferecida desde que haja número
suficiente de alunos. O custo desta disciplina não está incluso no total do curso,
será definido na data em que for oferecida.
Carga Horária
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Hora
aula

30 horas/2 Créditos
Cláudio de Araújo
Wanderley, PhD
(Inglaterra)

30

30 horas/2 Créditos
Aldemar Araújo Santos,
Doutor (Portugal)

30

30 horas/2 Créditos
Christianne Calado Vieira
de Melo Lopes, Mestre
(USP)

30

30 horas/2 Créditos
Mauricio Assuero Lima de
Freitas, Doutor (UFPE)

30

30 horas/2 Créditos
Maria Auxiliadora Soares
Padilha, Doutora (UFPE)
(optativa)

30

Sub-total

180

Estrutura Curricular
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade e Controladoria
EMPRESARIAL (específicas desta Temática I)
DISCIPLINA/EMENTA
Carga Horária/Crédito/
(Disciplinas Específicas da temática EMPRESARIAL)
Professor
Analise das Demonstrações Contábeis – ADC
30 horas/2 Créditos
Universo Da Análise. Alguns Cuidados Para A Análise. Demonstrações Contábeis a
Luiz Carlos Marques do
Serem Analisadas. Índices de Liquidez. Índices de Endividamento. Índices de
Anjos, Doutor
Atividade. Índices De Rentabilidade. Análise da Taxa de Retorno sobre
(UnB/UFPB/UFRN) e
Investimentos (Margem Lucro X Giro do Ativo). Outros Índices Relevantes. Análise
Marcelo Jota Gomes,
do Fluxo de Caixa. Análise da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos
Mestre
(Doar). Análise da Demonstração do Valor Adicionado.
(Unb/UFPE/UFPB/UFRN)
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Tópicos de Planejamento Tributário – TPT
60 horas/4 Créditos
Interpretação do Direito Tributário e Hierarquia das Normas
Eduardo Carlos Pessoa
Tributos Diretos: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Amorim, Mestre; Wilson
sobre o Lucro (CSL); Tributos Indiretos: INSS, FGTS, ICMS, PIS e COFINS; Tributação Rodrigues de Aquino,
na Importação: IPI, ICMS, PIS e COFINS; Exemplos de Planejamento Tributário; Mestre (UFPE)
Resumo da Lei 11.1196/05 (MP do BEM).
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Custos – CTO
30 horas/2 Créditos
Introdução à contabilidade de custos; terminologia e implantação de sistemas de
Paulo Cezar Ferreira de
custos; sistemas de custeio: custeio variável, custeio por absorção e custeio ABC;
Souza, Mestre
análise de custos para tomada de decisões; custo de oportunidade; custo meta;
(UERJ/UFPE)
custeio do ciclo de vida; custo kaizen; custo da qualidade; custos para
gerenciamento do overhead; elementos de custos para avaliação de lucratividade e
decisão sobre terceirização; gerenciamento estratégico de custos: relacionamento
com fornecedores e desenvolvimento de produtos e serviços; avaliação de
propostas de prestação de serviços; custos em ambientes de alta tecnologia.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Contabilidade Societária e Avançada - CSA
30 horas/2 Créditos
O processo de Convergência Contábil. A Nova Estrutura das Demonstrações
Umbelina Cravo Teixeira
Contábeis, de acordo com as IFRS. Avaliação dos investimentos pelo método do
Lagioia Torres, Doutora
custos e equivalência patrimonial; Efeitos contábeis de fusões, cisões e
(UFPE)
incorporações; Consolidação das Demonstrações Contábeis; Demonstração do Fluxo
de Caixa Direto e Indireto. Demonstração do Valor Adicionado.
Métodos de Avaliação de Investimentos: Método de Custo e Equivalência
Patrimonial. Critérios de Contabilização do Resultado de Equivalência Patrimonial.
Conceito de Controladas, Coligadas e Equiparadas. Resultado não Realizado.
Eliminação do Lucro nos Estoques, Investimentos e Imobilizado. Principais Aspectos
da Instrução CVM 247.Consolidação das demonstrações Financeiras.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Jogos de Empresa – JGE
30 horas/2 Créditos
Introdução aos jogos de negócios. Revisão e integração dos conceitos utilizados em
Julio César de Morais
gestão empresarial: contabilidade gerencial (demonstrativos contábeis estrutura
Ribeiro, Mestre (UFPE)
patrimonial, planejamento financeiro), Finanças (índices financeiros), Marketing
(estratégia de preços, previsão de demanda), Custos Industriais, Produção (Sistemas
de produção, Logística, Compras) Recursos Humanos (treinamento de pessoal,
demissão e admissão, plano de cargos e salários), Princípios de Administração.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Tópicos de Auditoria Contábil - TAC
30 horas/2 Créditos
Conceito e Objetivos da Auditoria; Tipos de Auditoria; Órgãos e Regulamentadores;
Márcia Ferreira Neves
Normas de Auditoria (de acordo com os pronunciamentos contábeis
Tavares, Doutora
internacionais); Auditoria Operacional ou de Controles Internos; Principais
(UnB/UFPB/UFRN)
Procedimentos de Auditoria; Tipos de Relatórios e Pareceres de Auditoria (de
acordo com os pronunciamentos contábeis internacionais).
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Mercado de Capitais – MCP
30 horas/2 Créditos
Introdução aos mercados financeiros e de capitais; títulos de renda fixa; fundos de
Marcos Roberto Gois de
investimentos; renda variável e fundamentos em finanças.
Oliveira, Doutor (UFPE)
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
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Hora
aula
30

60

30

30

30

30

30

Estrutura Curricular
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade e Controladoria
EMPRESARIAL (específicas desta Temática I)
DISCIPLINA/EMENTA
Carga Horária/Crédito/
(Disciplinas Específicas da temática EMPRESARIAL)
Professor
Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas – FCAEP
30 horas/2 Créditos
Visão Panorâmica de Finanças Corporativas: Papel e as Funções do Administrador
Vinicius Gomes Martins,
Financeiro. Introdução a Análise de Risco. Mercado Eficiente e Mercado Perfeito.
Doutor (UnB/UFPB/UFRN)
Fontes de Financiamentos. Capital Próprio e de Terceiros. Curto e Longo Prazo.
Custo de Capital. Risco E Retorno. O Beta e o Modelo CAPM. Custos do Capital
Próprio e do Capital de Terceiros. CMPC. Endividamento e Beneficio Fiscal. Estrutura
de Capital. Ações e Dividendos: Avaliação de Ações. Com e sem Reinvestimentos.
Relevância e Teorias sobre Políticas de Dividendos. Critérios para Classificação de
Projetos. Taxa Média de Retorno Contábil. Payback Simples e descontado, TIR, VPL
e Índice de Lucratividade. Capital de Giro e Estoques: Dimensionamento e
Financiamento. Dimensionamento da Necessidade do Capital de Giro.
Administração de Estoques.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Carga horária
Total
Carga horária da disciplina optativa (MDE)

30

Carga horária com a disciplina optativa

450
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Hora
aula
30

420

Estrutura Curricular
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade e Controladoria - Governamental
(com foco em processos gerenciais - Temática II)
DISCIPLINA/EMENTA
Carga Horária/Crédito/
Professor
DISCIPLINAS COMUNS ÀS DUAS TEMÁTICAS
Controladoria no Setor Público – CTR
Sistemas de controle Administrativos. Controle, organização, estratégia e contabilidade.
Desenho de mecanismos de controle. Preço de transferência: uma abordagem
comportamental. Análise de mensuração do desempenho divisional. Evolução da
controladoria.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Sistemas de Informações Gerenciais – SIG
Teoria de Sistema. Sistema de Informação. A empresa. Usuário da informação.
Características qualitativas e quantitativas da informação. O processo da comunicação.
Mensuração. Processo decisório e informação. Relação custo-benefício.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Metodologia de Pesquisa – MPE
A Contabilidade no Contexto das Ciências Sociais Aplicadas; A Pesquisa Científica; A
Natureza da Pesquisa em Contabilidade; Métodos Científicos Aplicados; Abordagem
Indutiva e Dedutiva; Problemas de Pesquisa; Técnicas de Pesquisa; Pesquisa-Ação como
instrumento do conhecimento nas organizações; Estudos de Caso; Projeto e Relatório de
Pesquisa.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Matemática Financeira Aplicada – MFA
Juros Simples. Conceito de Juros Simples. Desconto de Duplicatas. Desconto de Títulos.
Valor de Face e Valor de Mercado. Juros Compostos. Conceito de Juros Compostos. Valor
do Dinheiro no Tempo. Valor Presente e Valor Futuro. Valor Presente Liquido e Taxa
Interna de Retorno. Taxa de desconto. Valor e Custo. Problemas da TIR. Equivalência de
Taxas de Juros. Períodos de Capitalização. Taxas Anuais, Mensais e Diárias. Equivalência de
Fluxos de Caixa. Perpetuidades e Anuidades. Sistemas de amortização. Tabela Price, SAC,
SAM.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Metodologia de Didática do Ensino Superior – MDE: o ensino no Brasil e os desafios para
o professor. A Didática: trajetória e importância. Teorias da aprendizagem e tendências
pedagógicas. Os paradigmas das ciências e o saber escolar. A prática docente. A sala de
aula. Planejamento, técnicas de ensino e avaliação.
Atenção: esta disciplina é opcional e será oferecida desde que haja número suficiente de
alunos. O custo desta disciplina não está incluso no total do curso, será definido na data
em que for oferecida.
Carga Horária (disciplinas comuns às duas temáticas)

Hora
aula

30 horas/2 Créditos
Thiago José das Neves
Galvão, Mestre (UFPE)

30

30 horas/2 Créditos
Aldemar Araújo
Santos, Doutor
(Portugal)

30

30 horas/2 Créditos
Christianne Calado
Vieira de Melo Lopes,
Mestre (USP)

30

30 horas/2 Crédito
Mauricio Assuero Lima
de Freitas, Doutor
(UFPE)

30

30 horas/2 Créditos
Maria Auxiliadora
Soares Padilha,
Doutora (UFPE)
(optativa)

30

Sub-total

180
Continua
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Estrutura Curricular
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental
(com foco em processos gerenciais - específicas desta Temática II)
DISCIPLINA/EMENTA
Carga
(Disciplinas Específicas)
Horária/Crédito/
Professor
Contabilidade Governamental I – CG1
30 horas/2 Créditos
Controle Interno e Externo; Orçamento Público; Gestão Financeira das Entidades
André Ricardo Batista
Públicas; Patrimônio Público e suas Variações; Licitações e Contratos Administrativos;
Barros e Silva, Mestre.
Sistemas Integrados de Administração Financeira – SIAFI, SIAFEM, SIAFI Gerencial, etc.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
60 horas/4 Créditos
Contabilidade Governamental II – CG2
Joaquim Osório
Sistema de Informação Contábil na Administração Pública; Escrituração dos Sistemas
Liberalquino Ferreira,
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Compensação; Levantamento dos Balanços
Mestre (PENUD, SUDENE)
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial: Análises.
e Juliana Cândida Ribeiro
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.

Hora
aula
30

60

Dias, Mestre (UFPE)

Gestão e Pessoas e Liderança – GPL
A Gestão de Pessoas: Importância e influências na gestão organizacional. Processo de Escolha de
Pessoas para trabalharem na sua organização. Gestão de Cargos, Carreiras e Remuneração.
T&D como ferramenta de mudança organizacional. Liderança e Gestão: reflexos e influências.
Avaliação de desempenho de funcionários. A qualidade de vida como diferencial de
responsabilidade social. Tendências da área.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.

Tópicos de Auditoria em Entidades da Administração Pública – TAP
Procedimentos de Auditoria Previstos na Legislação Vigente; Sistemas de Controle
Interno e Externo: Carências e Técnicas; Fraudes no Setor Público: como Combatê-las; Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.
Tópicos de Direito Público – TDP
O Direito Público; Direito Administrativo; Administração Pública; Controle da Administração; Atos
Administrativos; Procedimentos de Licitação Pública; Contratos Administrativos; Processo
Administrativo.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.

Custos Aplicado ao Setor Público – CASP
Origem e evolução da contabilidade de custos; Sistemas de acumulação de custos; Critérios de
avaliação de materiais; Elementos de custos no setor público; Métodos de custeio; Método de
custeio por absorção; Método de custeio variável ou direto; Método de custeio Baseado em
Atividades (ABC); Estudo de caso de custos no setor público; Resultado econômico no setor público.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.

Avaliação de Projetos Públicos – APP
Projetos. Projetos Públicos. Métodos para elaboração de projetos. Técnicas para
avaliação de projetos públicos. Gestão e execução de projetos. Temas complementares
da análise de projetos públicos.
Processos Licitatórios em Gestão Pública – PLGP
Licitações: Princípios; Fase Interna; Dispensa e Inexigibilidade; Modalidades; Recursos
Administrativos; Adjudicação e homologação; Anulação e Revogação; e Contratos administrativos:
Teoria geral dos Contratos (conceito); Características: cláusulas necessárias, cláusulas exorbitantes;
Revisão, Reajuste e Repactuação, Formalização, Garantia; Prazo; Alteração; Execução; Inexecução;
Rescisão e Sanções; Apostilamento e Termo Aditivo; destacando as previsões constitucionais
próprias e a jurisprudência regente. Noções sobre o RDC - Regime Diferenciado de Contratações
Públicas.

Tópicos Avançados em Contabilidade Governamental – TAG
Seminários com especialistas e profissionais da área de controle externo e interno, com enfoque
para: Controladoria Governamental; Diretrizes Constitucionais para os Controles Externos e
Internos; Prestação de Contas Municipais; Contabilidade de Autarquias e Fundações Públicas;
Relatório de Gestão; Accountability na Administração Pública; Orçamento Público; Análise de
Resultados na Administração Pública.
Práticas: apresentações e discussões de Casos orientados a processos gerenciais.

30 horas/2 Créditos
Mônica Maria Barbosa
Gueiros, Doutora
(UFPB)

30

30 horas/2 Créditos
Sônia Maria Medeiros
de Menezes, Mestre
(UFPE)

30

30 horas/2 Créditos
Breno Gustavo
Valadares Lins, DO
(UFPE)

30

30 horas/2 Créditos
Luiz Carlos Marques
dos Anjos,
Doutor(UnB/UFPB/UFR
N)

30

30 horas/2 Créditos
Charles Ulises de
Montreuil Carmona,
Doutor (PUC/RJ)
30 horas/2 Créditos
Marília Batista de Lima
Pequeno, Mestre
(UFPE)

30

30 horas/2 Créditos
Gilvam George Galvão
Cavalcanti, Especialista
(UFPE

30

30

Total da carga horária (sem a disciplina optativa)

420

Carga da disciplina da Metodologia de Didática do Ensino Superior – MDE (Optativa)

30

Total da carga horária (com disciplina optativa)

450
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