
O curso integra a teoria e a prática, prioriza o 
desenvolvimento de competências técnicas e 
gerenciais para trabalhar em organizações 
públicas, auditoria ou no próprio escritório.

•  Quantidade de competências: 24

•  Quantidade de horas: 3200

•  Duração do curso: 8 semestres

•  Acesso ao Liga Online

•  Banco de Vagas de emprego

Este curso inclui:

Ciências Contábeis

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Teoria geral da Administração - Avaliar como as diferentes teorias da administração 
se conectam e suportam o processo de gestão de uma empresa.  (120h)
Empreendedorismo - Construir um modelo de negócios a partir da ferramenta do 
CANVAS de modelo de negócio. (140h)
Contabilidade geral - Avaliar a saúde financeira de uma empresa através da análise 
de suas demonstrações contábeis. (140h)

2O SEMESTRE

Gestão por competências - Desenvolver um modelo de gestão por competências. (140h)
Economia - Avaliar o cenário econômico. 120
Matemática financeira - Avaliar a viabilidade financeira de um projeto. (140h)

Graduação online

Bacharelado



3O SEMESTRE

Contabilização do BP e da DRE - Construir o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração de 
Resultado do Exercício (DRE) de uma empresa. (140h)
Contabilização da DFC - Construir a demonstração de fluxo de caixa (DFC) de uma empresa. (120h)
Contabilização da DMPL e DVA - Construir a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) e a Demonstração de Valor Adicionado (DVA) de uma empresa. (120h)

4O SEMESTRE

Admissão e rescisão - Desenvolver os processos de admissão e rescisão de
contrato de trabalho. (140h)
Cargos e salários - Desenvolver o plano de cargos e salários de uma empresa. (140h)
Folha de pagamento - Elaborar a folha de pagamento de uma empresa.  (120h)

5O SEMESTRE

Tributos sobre vendas - Contabilizar os tributos incidentes sobre as vendas em 
diferentes segmentos de atuação.  (120h)
Tributos sobre resultado - Apurar os tributos incidentes sobre o resultado em 
empresas. (120h)
Planejamento tributário - Desenvolver consultoria de planejamento tributário 
para pessoas físicas e jurídicas. (80h)

6O SEMESTRE

Orçamento empresarial - Elaborar o orçamento anual de um projeto.  (120h)
Contabilidade gerencial - Construir o painel de controle financeiro de uma empresa. (140h)
Administração financeira - Avaliar a estrutura de capital de uma empresa. (140h)

Ciências Contábeis



7O SEMESTRE

Licitações e gestão de contratos - Estruturar um edital de licitação pública. (60h)
Contabilidade pública - Fiscalizar a administração e execução orçamentária do 
seu município. (60h)
Aspectos jurídicos - Avaliar as prerrogativas jurídicas e regulatórias para 
funcionamento de uma empresa. (60h)

8O SEMESTRE

Auditoria - Elaborar o relatório de auditoria de uma companhia de capital 
aberto brasileira. (140h)
Perícia contábil - Elaborar o laudo pericial de um evento. (80h)
Equivalência patrimonial - Desenvolver métodos de equivalência patrimonial 
em empresas coligadas e controladas. (140h)
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