
 
 

GESTÃO CONTÁBIL E COMPLIANCE  
 

DISCIPLINA CH EMENTA 

Auditoria das Demonstrações 

Financeiras 
12 

Conceitos gerais de auditoria. Normas de 
auditoria independente. Responsabilidades 
do auditor. Desenvolvimento do trabalho de 
auditoria. Auditória Interna, missão, 
conceitos, estruturas e principais diretrizes 
de governança para uma eficaz atuação e 
cumprimento dos seus objetivos. Demonstrar 
a importância e necessidade atual de uma 
eficaz gestão e controle da área de auditoria 
interna para mitigar os riscos de auditoria e 
dos riscos da organização. Evidenciação dos 
trabalhos de auditoria. Parecer dos auditores 
independentes. Técnicas e ferramentas para 
gerenciamento aplicadas à auditoria. EAP. 
Diagrama de Gantt. Sequenciamento de 
Atividades e o método do caminho crítico 
(CPM). Gestão de Pessoas. Gestão da 
Comunicação e Stakeholders. 

Controladoria 12 

Indicadores e sistemas de controle gerencial. 
Estrutura de uma controladoria. Controle 
gerencial e o comportamento. Estruturas 
empresariais e o controle. Aplicações 
gerenciais dos preços de transferência. 
Relatórios de desempenho financeiro. 
Variação entre a receita real e orçada. 

Contabilidade de Grupos 

Empresariais 
12 

Principais conceitos relativos às 
demonstrações contábeis. Contabilização de: 
Instrumentos financeiros básicos, estoques, 
imobilizado, propriedade para investimentos, 
ativos Biológicos e intangíveis (exceto 
goodwill). Investimento em coligada e 
controlada. Demonstrações consolidadas. 
Provisões, ativo e passivo contingente. 
Receita de vendas e de serviços. 

Economia Empresarial 12 

A teoria da oferta e da demanda. Os 
mercados competitivos e não competitivos. A 
mensuração da atividade econômica pela 
ótica da produção e dos preços. As políticas 
monetária e fiscal e estabilização da 
economia. 



Contabilidade de Custos 24 

Contextualização da contabilidade de custos. 
Conceitos e classificação de custos. 
Comparação entre os métodos de custeio. 
Tomada de decisão baseada em custeio 
variável. Formação de preços baseada em 
custos. 

Contabilidade Gerencial 24 

Conceituação de estratégia. Aspectos da 
evolução do pensamento estratégico. 
Administração estratégica e alinhamento 
estratégico. Definição de missão e visão, 
valores, política e diretrizes. Análise do 
ambiente externo: cenários prospectivos, 
oportunidades, ameaças. Analise 
competitiva. Análise do ambiente interno: 
recursos, capacidades e competências. 
Pontos fortes e fracos. A matriz SWOT e o 
desenvolvimento de estratégias. Objetivos 
estratégicos, desenvolvimento de estratégias 
e planos de ação. Balanced Scorecard 
(BSC). 

Gestão de Contratos e controle de 

Riscos 
12 

Obrigações: conceito, classificação e 
extinção. Elementos e princípios dos 
contratos. Extinção dos contratos. 
Responsabilidades e riscos. Contratos em 
espécie. Relações Consumeristas. Contratos 
Administrativos. Gestão e Controle dos 
Riscos, seus conceitos, estruturas e 
principais medidas e ações para o seu 
gerenciamento e controle, e o requerimento 
de capitais. Demonstrar a necessidade atual 
de uma eficaz gestão e controle dos riscos. 

Gestão de Tributos Federais 12 

 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL; Programa de Integração Social – PIS; 
Contribuição Social para Fins Sociais – 
COFINS; Imposto de Renda Pessoa Física – 
IRPF; Imposto Sobre Produtos 
Industrializados – IPI; Imposto Sobre 
Operações Financeiras – IOF; Imposto 
Territorial Rural – ITR; Imposto de 
Importação – II; Imposto de Exportação – IE; 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL; Programa de Integração Social – PIS; 
Contribuição Social para Fins Sociais – 
COFINS; Imposto de Renda Pessoa Física – 
IRPF; Imposto Sobre Produtos 
Industrializados – IPI; Imposto Sobre 



Operações Financeiras – IOF; Imposto 
Territorial Rural – ITR; Imposto de 
Importação – II; Imposto de Exportação - IE 

Gestão de Tributos Estaduais 12 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – 
ICMS; Imposto Sobre Propriedade de 
Veículos Automotores – IPVA; Imposto 
Sobre Transmissão de Causa Mortis e 
Doação – ITCMD 

Gestão de Tributos Municipais 12 

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 
Imposto sobre a transmissão de bens 
imóveis -  ITBI, Imposto sobre serviços de 
qualquer natureza - ISS; Taxas e 
Contribuições 

Contabilidade e Análise das 

Demonstrações Contábeis 
24 

Demonstrações Contábeis ( BP, DRE, DFC, 
DVA) e suas análises por meio de 
indicadores. 

Compliance 12 

Convenções Internacionais de combate à 
corrupção. Lei Anticorrupção nº 12.846/13 do 
Brasil. Decreto 8.420/15. Portarias 909 e 
910. Instruções Normativas 1 e 2. Acordos 
de Leniências. Aspectos controversos e 
desafios. Estudos de casos. 

Compliance Fiscal 12 

Compliance fiscal; Redução de riscos 
tributários; Redução da aplicação de 
penalidades por não conformidade; Garantia 
de aplicação de carga tributária sem 
mecanismos de sonegação. 

Finanças Aplicadas às IFRS 12 

Relações fundamentais e taxa de juros. 
Regime de juros compostos. Séries 
Uniformes de pagamento. Sistemas de 
amortização de dívidas. Desconto de títulos 
e duplicatas. VPL e TIR. 

Governança Corporativa 12 

Sustentabilidade e Desenvolvimento 
Sustentável; Responsabilidade Social e 
Reparação Social; A Sustentabilidade 
Corporativa e a Ética nas Relações com 
Stakeholders; Dilemas Éticos no processo 
decisório; Governança Corporativa como 
arquitetura de gestão responsável. Boas 
práticas de Governança e a Geração de 
Valor. 

Orçamento e Controle 24 
Conceito e finalidade do orçamento. 
Mecanismos orçamentários. Elaboração do 
orçamento nas diversas áreas: orçamento de 



venda, produção, despesas operacionais por 
centro de responsabilidade, investimento de 
capital, despesas e receitas financeiras. 
Consolidação do orçamento com elaboração: 
Fluxo de Caixa, Demonstração de Resultado 
e Balanço Patrimonial. Controle orçamentário 
cotejando o real com o orçado. Análise e 
decisão. 

Tecnologia da Informação 

Aplicada na gestão contábil 
12 

Sistemas de Informação Corporativo; 
Sistemas de gestão de processo e controle 
interno; Governança de TI; TICs, Compliance 
& Auditoria; Business Intelligence. 

Compliance Empresarial 12 

Estrutura da empresa; Contrato Social e 
Responsabilidade dos Sócios, Dirigentes e 
Acionistas; Contrato entre empresas e 
parceiros ( Terceirização, representação, 
distribuição, compras, fornecedores, 
parcerias e consórcios). 

Programas de Compliance e suas 

etapas de implantação 
12 

Elementos necessários a programas de 
compliance. Implantação e monitoramento 
de programas de compliance. Etapas e 
ações práticas: código de conduta, hot line, 
termos de compromisso, cláusulas de 
compliance em contratos, treinamento e 
organização de comitês de ética. 

Atividade Prática Contábil 72 
Atividades práticas nas diversas áreas da 
contabilidade realizada em escritórios 
contábeis. 

Metodologia da Pesquisa 

Cientifica 
12 

O caráter do conhecimento. A questão do 
método Científico de Pesquisa. Elaboração 
do Projeto de Pesquisa. Normas e 
procedimentos para elaboração de trabalhos 
científicos (Relatórios Técnicos, Relatórios 
Periciais, Teses e Monografias). Filosofia da 
construção do conhecimento acadêmico. 
Conceituação e características da 
aprendizagem. A relação ensino-
aprendizagem. Problemas de aprendizagem. 
Métodos de didática geral. A avaliação do 
processo. A didática aplicada. Técnicas de 
Dinâmica de Grupo. 

TOTAL 360  

 


