URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas
Contabilidade I (66102)
CH: 60h
Semestre: I

Metodologia Científica (70427)
CH: 30h
Semestre: I

Professores
do Semestre
Diana de Souza

Jussara
Jacomelli

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

Mestra

http://lattes.cnpq.br/4741184152117309

Aulas expositivas, exercícios
práticos, pesquisas, trabalhos
individuais e em grupo.
Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas.

08/2002

Doutora

http://lattes.cnpq.br/8693837900420351

Os conteúdos serão tratados ao
longo de 60 horas, com carga
horária semanal de 4 horas,
com aulas expositivas e leituras
complementares para reforçar o
aprendizado.
Todas
as
atividades desenvolvidas na
disciplina poderão ser realizadas
individualmente ou em grupo.

03/2008

Filosofia A (70439)
CH: 30h
Semestre: I

Aires Zitkoski

Especialista

http://lattes.cnpq.br/6707618546541567

Aulas expositivas, exercícios
práticos, pesquisas, trabalhos
individuais e em grupo.
Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas.

08/1999

Matemática Básica (10105)
CH: 60h
Semestre: I

Nelson Conte

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0821455448204810

Os conteúdos programáticos
serão desenvolvidos através de
aulas
expositivas,
estabelecendo se um diálogo
dirigido e permanente entre
professor e aluno, bem como

03/1987

URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

esclarecimento
de
dúvidas
referentes
aos
assuntos
estudados.
Resolução
de
exercícios,
problemas
e
trabalhos
individuais e em grupos, bem
como questões mais abertas,
que permitem aos alunos
expressar suas opiniões.
Língua Portuguesa I A (80268)
CH: 60h
Semestre: I

Ilse Maria da
Rosa Vivian

Doutora

http://lattes.cnpq.br/0297955629862192

Aulas expositivas, com leituras
previamente
solicitadas;
discussão e análise de textos
correspondentes aos conteúdos
programáticos estudados.
Leituras em grupo e/ou
individuais em aula, a fim de
complementar as discussões
realizadas.
Seminários e apresentação de
trabalhos em aula.

08/2014

Instituições de Direito Público e
Privado (66253)
CH: 60h
Semestre: I

Luciana Borella
Camara Ardenghi

Mestra

http://lattes.cnpq.br/4705401828475609

Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários e trabalhos
práticos. Utilização dos diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
O material recomendado para
leitura e aprofundamento são os
livros indicados nessa ementa,
revistas da área e informativos
especializados.

02/2014

Sociologia Geral (73226)
CH: 60h

Fernando Battisti

Mestre

http://lattes.cnpq.br/2749350045181445

Os métodos utilizados são aulas
expositivas
e
dialogadas,

09/2013

URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Semestre: III

Teoria Econômica (60139)
CH: 60h
Semestre: III

Luiz Gustavo
Zuliani da Silva

Mestre

http://lattes.cnpq.br/3665085001432939

Contabilidade III (66104)
CH: 60h
Semestre: III

Osmar Antonio
Bonzanini

Doutor

http://lattes.cnpq.br/4719735361984070

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0821455448204810

Estatística (10103)
CH: 60h
Semestre: III

Nelson Conte

Metodologia
seminários, estudo dirigido,
fichamentos e produção textual.
Serão utilizados equipamentos
de multimídia e projeção de
lâminas em Power Point.
Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários e trabalhos
práticos. Utilização dos diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
O material recomendado para
leitura e aprofundamento são os
livros indicados nessa ementa,
revistas da área e informativos
especializados.
Preleção sobre os temas que
compõe o programa. Adoção de
livro texto, com estudo sobre os
temas que compõe o programa,
atividades
em
grupo
e
individuais
na
forma
de
exercícios
de
fixação,
seminários
sobre
temas
relevantes e leituras orientadas.
Os conteúdos programáticos
serão desenvolvidos através de
aulas
expositivas,
estabelecendo se um diálogo
dirigido e permanente entre
professor e aluno, bem como
esclarecimento
de
dúvidas
referentes
aos
assuntos
estudados.
Resolução
de
exercícios,

Tempo de
Casa*

02/2015

08/1998

03/1987
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Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

problemas
e
trabalhos
individuais e em grupos, bem
como questões mais abertas,
que permitem aos alunos
expressar suas opiniões.
Direito Comercial (66175)
CH: 60h
Semestre: III

Sergio Manoel

Especialista

http://lattes.cnpq.br/4341581517417892

Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários e trabalhos
práticos. Utilização dos diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
O material recomendado para
leitura e aprofundamento são os
livros indicados nessa ementa,
revistas da área e informativos
especializados.

02/2016

Contabilidade e Planejamento
Tributário I (60142)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 01

Nevil Queiroz de
Souza

Mestre

http://lattes.cnpq.br/8138241012082051

Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários e trabalhos
práticos. Utilização dos diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
O material recomendado para
leitura e aprofundamento são os
livros indicados nessa ementa,
revistas da área e informativos
especializados.

08/2001

Teoria Geral da Contabilidade
(66245)
CH: 60h
Semestre: V

Adriane Dall’
Agnol

Mestra

http://lattes.cnpq.br/6879001365343959

Preleção sobre os temas que
compõe o programa. Adoção de
livro texto, com estudo sobre os
temas que compõe o programa,

02/2015

URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Turma: 01

Análise de Custos (66259)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 01

Análise das Demonstrações
Contábeis (60144)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 01

Laboratório I (60156)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 01

Metodologia

Tempo de
Casa*

atividades
em
grupo
e
individuais
na
forma
de
exercícios de fixação, seminário
s sobre temas relevantes e
leituras orientadas.
Alzenir José de
Vargas

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0476200695175413

Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários, leituras,
discussões
e
trabalhos.
Utilização
dos
diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
Os materiais recomendados
para leitura e aprofundamento
são os livros indicados nessa
ementa.

04/2008

Adriane Dall’
Agnol

Mestra

http://lattes.cnpq.br/6879001365343959

Preleção sobre os temas que
compõe o programa. Adoção de
livro texto, com estudo sobre os
temas que compõe o programa,
atividades
em
grupo
e
individuais
na
forma
de
exercícios
de
fixação,
seminários
sobre
temas
relevantes e leituras orientadas.

02/2015

Nevil Queiroz de
Souza

Mestre

http://lattes.cnpq.br/8138241012082051

Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas,
e
a
prática
profissional
em
laboratório,

08/2001

URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

simulando a contabilidade de
uma empresa.
Teoria Geral da Contabilidade
(66245)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 02

Adriane Dall’
Agnol

Mestra

http://lattes.cnpq.br/6879001365343959

Preleção sobre os temas que
compõe o programa. Adoção de
livro texto, com estudo sobre os
temas que compõe o programa,
atividades
em
grupo
e
individuais
na
forma
de
exercícios
de
fixação,
seminários
sobre
temas
relevantes e leituras orientadas.

02/2015

Contabilidade e Planejamento
Tributário I (60142)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 02

Nevil Queiroz de
Souza

Mestre

http://lattes.cnpq.br/8138241012082051

Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários e trabalhos
práticos. Utilização dos diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
O material recomendado para
leitura e aprofundamento são os
livros indicados nessa ementa,
revistas da área e informativos
especializados.

08/2001

Laboratório I (60156)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 02

Nevil Queiroz de
Souza

Mestre

http://lattes.cnpq.br/8138241012082051

Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas,
e
a
prática
profissional
em
laboratório,
simulando a contabilidade de
uma empresa.

08/2001

URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Tempo de
Casa*

Metodologia

Alzenir José de
Vargas

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0476200695175413

Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários, leituras,
discussões
e
trabalhos.
Utilização
dos
diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
Os materiais recomendados
para leitura e aprofundamento
são os livros indicados nessa
ementa.

04/2008

Análise das Demonstrações
Contábeis (60144)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 02

Adriane Dall’
Agnol

Mestra

http://lattes.cnpq.br/6879001365343959

02/2015

Análise de Investimentos A (60484)
CH: 30h
Semestre: VII

Alex Knapp
Bakof

Mestre

http://lattes.cnpq.br/4946333249225301

Preleção sobre os temas que
compõe o programa. Adoção de
livro texto, com estudo sobre os
temas que compõe o programa,
atividades
em
grupo
e
individuais
na
forma
de
exercícios
de
fixação,
seminários
sobre
temas
relevantes e leituras orientadas.
Aulas expositivas, debates em
grupo, pesquisas, exercícios e
atividades
individuais
direcionadas às questões de
Análise de Investimentos.

Mercado de Capitais (67209)
CH: 30h
Semestre: VII

Alex Knapp
Bakof

Mestre

http://lattes.cnpq.br/4946333249225301

Aulas expositivas, debates em
grupo, pesquisas, exercícios e
atividades individuais
direcionadas às questões de
Mercado de Capitais.

04/2008

Alzenir José de
Vargas

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0476200695175413

Aulas
expositivas
com
participação e interação dos
alunos, seminários, leituras,

Análise de Custos (66259)
CH: 60h
Semestre: V
Turma: 02

Contabilidade Gerencial (66115)
CH: 60h
Semestre: VII

a

04/2008

04/2008
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Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia
discussões
e
trabalhos.
Utilização
dos
diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
Os materiais recomendados
para leitura e aprofundamento
são os livros indicados nessa
ementa.
Aulas expositivas, exercícios
práticos, pesquisas, trabalhos
individuais e em grupo.
Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas.

Tempo de
Casa*

Planejamento e Orçamento
Empresarial (60155)
CH: 60h
Semestre: VII

Diana de Souza

Mestra

http://lattes.cnpq.br/4741184152117309

Marketing Geral e de Serviços
(60154)
CH: 60h
Semestre: VII

Gilson Henrique
Panosso

Mestre

http://lattes.cnpq.br/5587741610034007

Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas,
e
a
prática
profissional
em
laboratório,
simulando a contabilidade de
uma empresa.

08/2014

Camila Freitas
Sant’Ana

Mestra

http://lattes.cnpq.br/4721257365245636

A disciplina será desenvolvida
Através
de
aulas
teóricas/expositivas,
com
recursos audiovisuais (vídeo,
Datashow,
retroprojetor),
seminários, apresentação de

02/2016

Auditoria Contábil I (60150)
CH: 60h
Semestre: VII

08/2002

URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

trabalhos,
discussões
em
grupos, fichamentos e produção
textual.
Tópicos Contemporâneos de
Contabilidade II (60485)
CH: 60h
Semestre: IX

Osmar Antonio
Bonzanini

Doutor

http://lattes.cnpq.br/4719735361984070

Preleção sobre os temas que
compõe o programa. Utilização
das bibliografias, com estudo
sobrem os temas que compõe o
programa, atividades em grupo
e individuais na forma de
exercícios
de
fixação,
seminários
sobre
temas
relevantes e leituras orientadas.

08/1998

Legislação e Ética Profissional – A
(60124)
CH: 60h
Semestre: IX

Osmar Antonio
Bonzanini

Doutor

http://lattes.cnpq.br/4719735361984070

Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões éticas, além de leituras
orientadas.

08/1998

Realidade Brasileira (73400)
CH: 60h
Semestre: IX

Ricardo Cocco

Mestre

http://lattes.cnpq.br/1711343814507720

Aulas expositivas, exercícios
práticos, pesquisas, trabalhos
individuais e em grupo.
Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e
reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas.

03/2006

Perícia Contábil (66246)
CH: 60h
Semestre: IX

Diana de Souza

Mestra

http://lattes.cnpq.br/4741184152117309

Aulas expositivas, exercícios
práticos, pesquisas, trabalhos
individuais e em grupo.
Preleção sobre os temas que
compõe o programa, debates
em grupo com exercícios e

08/2002
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Curso de Ciências Contábeis
Período 01/2017
Disciplinas

Professores
do Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

reflexões e direcionadas às
questões contábeis, societárias
e legislativas, além de leituras
orientadas.
Prática Profissional II (60149)
CH: 180h
Semestre: IX

Alzenir José de
Vargas

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0476200695175413

Aulas
expositivas
com
a
participação e interação dos
alunos, seminários, leituras,
discussões
e
trabalhos.
Utilização
dos
diversos
instrumentos mais adequados
para cada exposição como
quadro negro, retroprojetor e
outros.
Os materiais recomendados
para leitura e aprofundamento
são os livros indicados nessa
ementa.

04/2008

