PROGRAMA DE PÓS
PÓS-GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA
DADOS DA DISCIPLINA
Tipo de disciplina: ( x ) Normal ( ) Estágio Docência ( ) Tese/Dissertação
Nome da Disciplina: Tópicos Contemporâneos de Contabilidade
Periodicidade de oferecimento da disciplina: ( x ) Anual ( ) Semestral ( ) Esporádica
Ano/Período de oferta
ta da disciplina
disciplina: Trimestre
CARGA HORÁRIA
Horas-aula total: 60

(Art. 35 da Res. 05/CUn/2010)

Número de crédito total: 4

Carga horária teórica:

Carga horária de pesquisa:

Carga horária teórico-empírica:
teórico

(1 crédito = CH 15)

(1 crédito = CH 15)

(2 créditos
crédito = CH 30)

Nível a ser oferecida:
( ) Mestrado ( ) Doutorado ( x ) Mestrado e Doutorado
Tipo de Disciplina (Art. 33 da Res. 05/CUn/2010)
Mestrado: ( x ) Eletiva - ( ) Obrigatória
Doutorado: ( x ) Eletiva - (
DOCENTE RESPONSÁVEL

) Obrigatória

(Art. 33, § 2º da Res. 05/CUn/2010):

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
CONCENTRAÇÃO/LINHA DE PESQUISA
Área de Concentração: Controladoria e Governança
Linha de Pesquisa: Controle de Gestão e Avaliação de Desempenho
Contabilidade Financeira e Pesquisa em Contabilidade
OBJETIVOS
a) Conhecimentos - propiciar conhecimentos avançados sobre os fundamentos e
aplicações de aspectos emergentes da
das Ciências Contábeis.
b) Habilidades - desenvolver capacidades intelectuais e críticas do discente com vistas na
compreensão e reflexão sobre temas teórico-empíricos emergentes de
d contabilidade.
c) Atitudes - motivar os alunos a realizar e divulgar pesquisas em congressos e periódicos
nacionais e internaciona
internacionais.
EMENTA
Proporcionar mobilidade para os alunos cursar disciplinas ou participar de atividades
científicas equivalentes no âmbito dos Programas de Pós
Pós-Graduação
Graduação da UFSC, de outros
Programas nacionais ou internacionais, em consonância com as linhas de pesquisa do
PPGC/UFSC. Promover ações de intercâmbio científico dos alunos.. Possibilitar
Po
cooperação
internacional de docentes e discentes de outros Programas do país e internacionais.
internacionais
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aspectos normativos nacionais e internacionais da C
Contabilidade.
2. Qualidade da informação para o usuário externo da Contabilidade.
3. Abordagens contemporâneas da Contabilidade Gerencial.
4. Teorias aplicadas à Contabilidade
ontabilidade Financeira e Gerencial.
5. Metodologias de pesquisa aplicadas à Contabilidade.
6. Metodologias de ensino aplicadas à Contabilidade.
7. Temas emergentes de Contabilidade.
METODOLOGIA
Disciplinas regulares ou concentradas. Atividades
tividades científicas equivalentes a disciplinas,
desenvolvidas no âmbito dos Programas de Pós
Pós-Graduação. Publicações de artigos em
coautoria com o professor orientador em periódicos de alto impacto. Atividades de
intercâmbio realizadas em grupos de pesquisa de Programas. Participação em atividades de
cooperação nacional e/ou internacional de docentes de Programas.
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PROGRAMA DE PÓS
PÓS-GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE
FORMA DE AVALIAÇÃO
A forma de avaliação é dependente da atividade realizada pelo aluno, que será ratificada
pelo orientador e pela coordenação do PPGC/UFSC.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Específica de cada atividade de mobilidade do discente.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Específica de cada atividade de mobilidade do discente.
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