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Componente Curricular: TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS DE CONTABILIDADE 

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

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

 Analisar, classificar e distinguir os aspectos que envolvem o processo de harmonização contábil 

e o seu impacto no resultado do exercício. 

Pesquisar os vários organismos internacionais de Contabilidade, como fator norteador das 

normatizações e harmonizações internacionais.; 

Planejar, organizar e classificar os vários registros pertinentes à gestão patrimonial, financeira e 

econômica das organizações do 3.º setor. 

Classificar os elementos que envolvem apuração de resultado das empresas do 3.º setor, focando 

seus aspectos tributários, bem como a forma como devem ser demonstrados os resultados. 

Desenvolver a Contabilidade Gerencial, como ferramenta de tomada de decisão, abordando 

aspectos de controle e gestão de custos, finanças e econômicos. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Tópicos Contemporâneos de Contabilidade                                                                                                           Módulo: III 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 3. 
 
 
 
 4. 
 
 
 
 
 
 5. 
 
 
 
 
 
 

 Analisar, classificar e distinguir os 
aspectos que envolvem o processo de 
harmonização contábil e o seu impacto 
no resultado do exercício. 
Pesquisar os vários organismos 
internacionais de Contabilidade, como 
fator norteador das normatizações e 
harmonizações internacionais. 
 Planejar, organizar e classificar os 
vários registros pertinentes à gestão 
patrimonial, financeira e econômica das 
organizações do 3.º setor. 
Classificar os elementos que envolvem 
apuração de resultado das empresas 
do 3.º setor, focando seus aspectos 
tributários, bem como a forma como 
devem ser demonstrados os 
resultados. 
 Desenvolver a Contabilidade 
Gerencial, como ferramenta de tomada 
de decisão, abordando aspectos de 
controle e gestão de custos, finanças e 
econômicos. 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 

 3. 
 

4. 
 

 
5. 
 
 
 

Organizar os registros e procedimentos 
contábeis visando sua harmonização com a 
Contabilidade Internacional de acordo com os 
diversos órgãos contábeis internacionais e 
normatizados pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábil 
(brasileiro). 
 Utilizar os vários organismos internacionais 
de Contabilidade, respaldado pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábil (CPC), para 
subsidiar os registros e os relatórios 
contábeis.  
Proceder os registros contábeis de uma 
organização do 3.º setor de acordo com a 
legislação. 
Aplicar os aspectos tributários na apuração 
contábil do 3.º setor e sua demonstração 
patrimonial, financeira e econômica através 
das diversas peças contábeis. 
Aplicar a Contabilidade Gerencial como 
instrumento de gestão e de tomadas de 
decisão. 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

 Contabilidade Internacional: 

• causa das diferenças internacionais; 

• porque harmonização; 

• vantagens e desvantagens da 

harmonização contábil internacional; 

• porque adotar normas internacionais de 

Contabilidade; 

• principais organismos mundiais e 

regionais responsáveis pela 
internacionalização da 
Contabilidade: 

o The International 

Accounting Standards 
Board (IASB) – Colegiado de Padrões 
Contábeis Internacional; 

o The International 

Federation of Accountants 
(IFAC) – Federação Internacional de 
Contadores 
Contabilidade do 3.º setor: 

• a identidade das entidades sem fins 

lucrativos; 

• principais características das entidades 

sem fins lucrativos; 
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3. 
 
 
 

 

• Plano de Contas: 

o estrutura do Plano de 

Contas; 

o fluxo contábil das operações típicas; 

o contabilização das doações 

subvenções, contribuições e auxílios 
recebidos pelas entidades sem fins 
lucrativos; 

o reconhecimento contábil do trabalho 

voluntário 
 Contabilidade Gerencial: 

• aspectos fundamentais da 

Contabilidade Gerencial; 

• a Contabilidade Gerencial e os sistemas 

de informações gerenciais; 

• custeio de produtos e serviços para 

decisões gerenciais; 

• gestões estratégicas de custos; 

• avaliação de risco e controle 

Interno.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Tópicos Contemporâneos de Contabilidade                                                                                                           Módulo: III 
 

Habilidade 
Bases Tecnológicas e 

Competências* Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia e 

Mês 
1.  Organizar e sistematizar a contabilidade no 

Brasil, e as divergências em relação a 
contabilidade internacional. 

2.  Estudar a contabilidade internacional 
evidenciando suas vantagens e desvantagens. 

3.  Elaborar relatórios focando as principais 
divergências entre a Contabilidade Nacional X 
Contabilidade Internacional. 

01 
Aulas expositivas, estudo de caso e 
pesquisa 
Estudo de textos e trabalho em grupo 

17/01 a 14/02 
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4.  Sistematizar e organizar as principais 
características do terceiro setor e suas 
peculiaridades  

 
5.  Elaborar relatórios evidenciando o patrimônio 

social do terceiro setor, bem como, suas fontes 
de recursos. 

 
6.  Elaborar Plano de Contas, levando-se em 

conta a estrutura das contas. 
 

7.  Executar a contabilização dos fatos contábeis 
próprios das empresas do terceiro setor. 

 

02 
Aulas expositivas, apresentação de 
situação (problemas). 
Estudo de textos e trabalho em grupo 

14/02 a 15/04 

8.  Sistematizar e organizar as principais 
características da Contabilidade Gerencial.  

 
9. .Elaborar relatórios gerenciais e orçamentários 

levantando aspectos fundamentais á tomada de 
decisões. 

 

03 
                   

Aulas expositivas, estudo de caso e 
pesquisa. 
Estudo de textos e trabalho em grupo 

15/04 a 11/06 
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  IV - Plano de Avaliação de Competências 
 
  Componente Curricular: Tópicos Contemporâneos de Contabilidade                                                                                                                  Módulo: III 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Desenvolver formas de 
comunicação adequada 
ao exercício profissional 
da contabilidade e as 
necessidades do mercado 

Interpretar e identificar 
informações em texto de 
divulgação cientifica. 
 

Pesquisa bibliográfica, 
atividades práticas e 
exposição e participação em 
debates relacionados ao 
tema em estudo  

Clareza e criticidade, quanto 
às atividades e as regras 
propostas. 

Elaboração de texto e 
síntese do que foi estudado, 
respeitando prazos e 
critérios pré-estabelecidos. 

Desenvolver textos 
técnicos aplicados à área 
da contabilidade de 
acordo com normas e 
convenções específicas 

Localizar e classificar os 
argumentos e a contra 
argumentação presentes no 
texto 
 

Relatórios das atividades 
desenvolvidas nas aulas 
práticas e teóricas. 

Cumprimento na entrega da 
atividade no prazo 
estabelecido. 

Transferir os conhecimentos 
adquiridos para as mais 
diferentes situações de 
interação social. 
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Compreender o 
funcionamento da 
organização empresarial 
de forma a reconhecer e 
modificar as atividades 
pertinentes, valorizando a 
busca da melhoria 
continua. 

Fazer antecipações e 
inferências a cerca do 
assunto do texto pesquisado, 
apoiando-se em seus 
elementos próprio ou em 
conhecimentos prévios ou na 
busca do mesmo. 

O auto-avaliação das 
atividades práticas 
desenvolvidas. 

Interesse nas discussões e 
avaliações sobre as 
atividades desenvolvidas. 

Relacionar com as 
atividades do cotidiano e a 
capacidade de Identificação 
do fato, opinião ou 
argumentos na qual a idéia 
está fundamentada. 
 

Ser capaz de enfrentar e 
resolver situações-
problema, utilizando 
conceitos e procedimentos 
contábeis, buscando e 
identificando 
peculiaridades ao fazer e 
pensar. 

Participar de atividades 
individuais e grupo, 
potencializando e 
canalizando as diferenças 
individuais para o benefício 
de todos. 

Pesquisa bibliográfica, 
participação em atividades 
propostas pelo professor e 
reelaboradas pelos alunos. 

Participação efetiva nas 
atividades propostas. 

Apresentar relatório escrito 
da pesquisa efetuada, com 
fundamentação teórica e/ou 
prática. 
 
 
 
 

Analisar criticamente as 
idéias e recursos da 
contabilidade e as 
questões do mundo que 
podem ser respondidas ou 
transformadas por meio do 
pensar e do conhecimento 
científico.  
 

Identificar e descrever os 
itens fundamentais em cada 
caso estudado. 

Elaboração de pesquisa de 
campo, socialização da 
pesquisa com os demais 
alunos. Auto-avaliação. 

Responsabilidade na 
elaboração da pesquisa, 
prazo, precisão no relatório. 

Apresentar exposição oral de 
maneira clara e objetiva dos 
conteúdos selecionados, 
usando a terminologia 
correta 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
NYIAMA, Jorge Katsumi; COSTA, Patrícia de Souza; AQUINO, Ducinele Régis Botelho. Principais causas 
das diferenças internacionais no financial reporting: uma pesquisa empírica em instituições de ensino 
superior do nordeste e centro oeste do Brasil 
 
Pronunciamentos técnicos contábeis 2012/ Comitê de Pronunciamentos Contábeis. -- Brasília: Conselho 
Federal de Contabilidade, 2013. 
 
Livro – Normas Internacionais de relatórios financeiros para pequenas e médias empresas-ifrs-pme. 

ZANLUCA, Júlio cezar. A Contabilidade do Terceiro Setor. 

MORAIS, Ana Carolina Bittencourt; BRANDÃO, João Pedro Pereira; VIEIRA, Marcela Cristina Fogaça; 
FUCHS, Marcos Roberto; GABRIELA, Marina; MARTINS, Paula Ligia. Manual do Terceiro Setor. Instituto 
Pró Bono 

Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social. CFC, 2008 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. Editora Atlas:1998. 

Apostilas elaboradas pelo professor. 

  
 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

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. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
alunos demonstrando dificuldades. 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: CLEBER DE OLIVEIRA 

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  
 
 

 


