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PLANO DE ENSINO 
 
Curso/Período: Ciências Contábeis / 9º Período 
Disciplina: FIN039GV – Tópicos Avançados em Teoria da Contabilidade 
Professora: Elizangela Lourdes de Castro 
Semestre/Ano: 1º/2020 
Carga horária: 60h/a 
 
EMENTA 

Tecnologia e Contabilidade; Competências e habilidades profissionais para o mercado; novas temáticas e 
atualizações da área. 
 

OBJETIVO 

Objetivo geral 

Proporcionar aos e as discentes a oportunidade de trabalhar e discutir temáticas relacionadas à contabilidade e 
mercado de trabalho e que não constam da grade do curso. Assuntos que são complementares à sua formação 
técnica e geral, demonstrando novas oportunidades de atuação profissional e/ou ferramentas que terão impacto 
no dia a dia de trabalho. 

Objetivos específicos 

Discutir a capacidade de perceber as mudanças na profissão e as necessidade de adaptação ou não para 
acompanhar o mercado; perceber a interação entre a tecnologia e a contabilidade e como ocorre sua interação; 
conhecer a base do compliance e das holdings; tratar dos principais pontos de alteração do CPC 00. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Tecnologia da informação e contabilidade 
Blockchain; big data; moedas virtuais. Conceitos; relação com a contabilidade. 
 

II - Compliance  
Conceito, características e benefícios, relação com a governança corporativa. 
 

III - Contabilidade  
Holding – o que é e principais características; CPC 00 (R2);  

 

IV - Perfil profissional – presente ou futuro? 
Disrupção; perfil do profissional da contabilidade; soft e hard skills. 

 
AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES  

Aula expositiva, exposição dialogada, debate, discussão em grupos, exercícios e atividades práticas.  

MÉTODOS DE ENSINO E INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

Quadro branco, projetor multimídia, jornais, imagens, vídeos (documentário, filmes), Moodle. 

ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS 

A avaliação do desempenho na disciplina será obtida através de um processo contínuo e sistemático, envolvendo 
os resultados de verificações:  

➢ Roda de conversa – 30 pts (15 pts de pesquisa; 15 pts de participação) 
➢ Seminário – 30 pts 
➢ Atividades Moodle – 30,0 pontos.  
➢ Autoavaliação – 10 pontos 

Total de 100 pontos 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

JOÃO GUILHERME LYRA. Blockchain e Organizações Descentralizadas. Editora Blucher.  
 
MANUAL de compliance. Rio de Janeiro Forense 2018 1 recurso online 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Holding, administração corporativa e unidade estratégica de negócio. 5. São Paulo 
Atlas 2014 1 recurso online 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC – Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC 
 
INTRODUÇÃO a big data e internet das coisas (IOT). Porto Alegre SAGAH 2018 1 recurso online. 
 
JOSÉ CARLOS CORDEIRO MARTINS. Soft Skills: conheça as ferramentas para você adquirir, consolidar e compartilhar 
conhecimentos. Editora Brasport. 
 
MAMEDE, Gladston. Holding familiar e suas vantagens. 11. Rio de Janeiro Atlas 2019 1 recurso online 
 
NEVES, Edmo Colnaghi. Compliance empresarial o tom da liderança. São Paulo Trevisan 2018 1 recurso online. 
 
Demais materiais serão artigos científicos e outros tipos de informações da internet, de acordo com cada assunto. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Visto do Coordenador de Curso     Visto do Coordenador do Núcleo de graduação 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Este Plano de Ensino permite a transparência do planejamento da disciplina, numa definição realista, geral e 
objetiva do curso, podendo sofrer alterações que possibilitem ajustes de ordem complementar à formação 
acadêmica e recomendações didático-pedagógicas. 

http://www.cpc.org.br/CPC

