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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
ATRIBUIÇÕES 

a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral; 
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários 

no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e 
demonstrações; 

c) perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação 
de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou 
extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das 
sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por 
lei aos profissionais de contabilidade. 

 
C – EFETUAR CONTABILIDADE GERENCIAL 
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 Executar o planejamento tributário. 

 Fornecer subsídios aos administradores da empresa. 

 Aplicar princípios e convenções contábeis. 

 Estruturar das demonstrações financeiras. 

 Projetar de orçamentos. 

 Cálculo e análise dos índices de liquidez, endividamento, imobilizado e rotatividade de 
estoque, contas a pagar e receber, análise vertical e horizontal. 

D – ATENDER À FISCALIZAÇÃO 

 Disponibilizar documentos e livros. 

 Prestar esclarecimentos. 

 Preparar relatórios. 

 Providenciar defesa administrativa. 
E – REGULARIZAR EMPRESA 

 Reorganizar a contabilidade. 
F– PROCEDER A CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 Examinar documentos fiscais e legislação. 

 Analisar documentação societária. 

 Diagnosticar os problemas da empresa 

 Reestruturar plano de contas. 

 Definir centro de resultados. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Controladoria                                                                                                                 Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Contextualizar a organização como 
entidade gestora de informações e 
sua importância em agregar valor. 
 
Identificar e interpretar as 
informações contábeis como 
ferramentas indispensáveis nas 
funções da controladoria. 
 
Contextualizar os indicadores da 
empresa como os indicadores 
externo nas avaliações de risco. 
 
Interpretar os vários modelos de 
avaliações de desempenho. 

Dinamizar o papel da controladoria dentro 
do contexto organizacional como fator 
fundamental nas tomadas de decisões. 
 
Identificar as principais funções da 
controladoria, na elaboração de controles 
e informações para tomadas de decisão. 
 
Interpretar e contextualizar o 
desempenho da empresa através dos 
indicadores gerados pela empresa e sua 
visualização no contexto micro e 
macroeconômico. 
 
4. Identificar e contextualizar os 
indicadores de desempenho dentro das 
variáveis internas e externas, cooperando 
assim no planejamento estratégico e 
operacional da empresa no curto e longo 
prazo. 

 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Origem da controladoria: 
• o papel da controladoria; 
• organização em um contexto 
sistêmico; 
• criação de valor 
 
Funções da controladoria: 
• aspectos introdutórios; 
• principais funções da controladoria 
 
Função e controle: 
• controles como elementos de 
proteção das entidades; 
• gestão de risco das entidades 
 
Avaliação e desempenho da 
controladoria: 
• aspectos introdutórios; 
• tipos de indicadores; 
• modelos de avaliação de 
desempenho 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  CONTROLADORIA                                                                                                                                        Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Dinamizar o papel da 
controladoria dentro do 
contexto organizacional como 
fator fundamental nas tomadas 
de decisões 

1. Origem da controladoria: 
• o papel da controladoria; 
• organização em um contexto 
sistêmico; 
• criação de valor 

Aulas expositivas e dialogadas, apresentação de 
PowerPoint e/ou vídeo 

 
Janeiro/Fevereiro 

2. Identificar as principais 
funções da controladoria, na 
elaboração de controles e 
informações para tomadas de 
decisão. 

2. Funções da controladoria: 
• aspectos introdutórios; 
• principais funções da 
controladoria 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios, 
apresentação de PowerPoint e/ou vídeo 

 
Março 

3. Interpretar e contextualizar o 
desempenho da empresa 
através dos indicadores 
gerados pela empresa e sua 
visualização no contexto micro 
e macroeconômico. 

3. Função e controle: 
• controles como elementos de 
proteção das entidades; 
• gestão de risco das entidades 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios, 
apresentação de PowerPoint e/ou vídeo 

 
Abril 

4. Identificar e contextualizar 
os indicadores de desempenho 
dentro das variáveis internas e 
externas, cooperando assim no 
planejamento estratégico e 
operacional da empresa no 
curto e longo prazo. 

4. Avaliação e desempenho da 
controladoria: 
• aspectos introdutórios; 
• tipos de indicadores; 
• modelos de avaliação de 
desempenho 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalhos de 
discussão em grupo, resolução de exercícios, 
apresentação de PowerPoint e/ou vídeo 

 
Maio/Junho 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Contextualizar a 
organização como entidade 
gestora de informações e sua 
importância em agregar 
valor. 
 
2. Identificar e interpretar as 
informações contábeis como 
ferramentas indispensáveis 
nas 
funções da controladoria 
 
 
3. Contextualizar os 
indicadores da empresa 
como os indicadores externo 
nas avaliações de risco. 
 
4. Interpretar os vários 
modelos de avaliações de 
desempenho. 

Compreender que a 
organização é produtora e ao 
mesmo tempo dependente de 
informações para sobreviver no 
mercado 
 
Conhecer ferramentas de 
controle e saber utilizá-las na 
tomada de decisões 
 
 
 
Conhecer ferramentas de 
controle e saber utilizá-las na 
tomada de decisões 
 
 
Conhecer e utilizar ferramentas 
de avaliação de desempenho 
empresarial 

Avaliação escrita 
Trabalhos 
Exercícios 
Observação direta 
 
 
Avaliação escrita 
Trabalhos 
Exercícios 
Observação direta 
 
 
 
Avaliação escrita 
Trabalhos 
Exercícios 
Observação direta 
 
Avaliação escrita 
Trabalhos 
Exercícios 
Observação direta 

Clareza e criticidade, quanto às 
atividades e as regras 
propostas. 
 
 
 
Clareza e criticidade, quanto às 
atividades e as regras 
propostas, e cumprimento de 
prazos 
 
 
 
Clareza e criticidade, quanto às 
atividades e as regras 
propostas. 
 
 
Clareza e criticidade, 
participação nos trabalhos em 
sala de aula 

Clareza na exposição escrita 
dos conceitos trabalhados em 
sala de aula 
 
 
 
Clareza e objetividade nos 
trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos 
 
 
 
 
Conhecer e saber utilizar 
ferramentas de indicadores 
desempenho e analises 
empresarial 
 
Conhecer e saber utilizar as 
ferramentas da controladoria no 
dia a dia, e em estudos de 
casos 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

BRUNI, A. L. FAMA, R. Gestão de custos e formação de preços. São Paulo: Atlas, 2009. 
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2004 
LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos: livro de exercícios. 2ª  Ed. – São 
Paulo: Atlas, 2000 
MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2004 
MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Contabilidade de custos: livro de exercícios. 9 ed. 2 reimpressão 
– São Paulo: Atlas, 2007 
WERNKE, Rosney. Análise de custos e preços de venda. São Paulo: Saraiva,  2005 
Artigos de revistas e sites especializados.  

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências do aluno, durante o desenvolvimento do curso. Para isso 
será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias 
envolverão a adoção de metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a 
ampliação de atividades de apoio, revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de ensino-
aprendizagem. 

 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Kleber Errera de Souza 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 
 
 

 

VIII– Parecer do Coordenador de Curso: 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no plano 
de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

Nome do coordenador: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
 
 

 


