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Resumo 
Ao longo dos tempos a profissão de Contábil vem evoluindo, e com esta evolução também 
segue a evolução do ensino de Contabilidade. Contudo o ensino de contabilidade ainda 
deverá passar por várias mudanças para acompanhar o desenvolvimento desta profissão, 
visto que além das necessidades do mercado, estes também devem preparar os futuros 
profissionais para exame de suficiência Exame Nacional de Desempenho de Estudante. 
Analisar as reais mudanças e verificar se o ensino de Contabilidade em Instituições de 
Ensino Superior tanto públicas como privadas e verificar se as mesmas estão atendendo a 
evolução do mercado de trabalho para o futuro profissional desta área será o objetivo deste 
artigo. 
Palavras-chave: Ensino Contábil – Educação Continuada - Contabilidade 

 

 

Introdução e Justificativa 

A cada dia o mercado de trabalho se torna mais competitivo, e novas exigências vêm 

se fazendo necessárias para o recém-formado adentrar nesse mercado. Para isso o bacharel 

em Ciências Contábeis deve, ou deveria ter adquirido conhecimento teórico e prático no 

decorrer de sua formação acadêmica, porém em algumas IES, o fato apresentado para este 

aspecto é diferente do que a realidade do mercado de trabalho condiz. Utilizando-se das 

palavras do Professor Dr. Olívio Koliver cita que “o objetivo da educação superior em 

Contabilidade dever ser o de formar profissionais competentes, que possam contribuir 

efetivamente para a sociedade na qual exercem suas atividades...”, notamos que as IES têm 

se preocupado mais com a quantidade de formados do que com a qualidade destes, 

principalmente as IES de capital particular. Com a implantação do provão e do exame de 

suficiência (suspenso temporariamente por liminar), esta afirmação teve uma pequenina 

queda porque estas agora passaram a ter uma leve preocupação em preparar os alunos 

para terem resultados satisfatórios nestas duas avaliações. No curso de Ciências Contábeis, 

existem grandes dificuldades de entender e assimilar o problema por parte dos professores; 

tal dificuldade recai sobre o principal problema que é a falta de conhecimentos profundos 

sobre o que é avaliar, de como se desenvolve o processo avaliativo, como se processa a 

avaliação e como deve ser mensurada.  
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As IES na sua concepção tradicional não têm, porém, como assumir sozinha o papel 

de propulsora do desenvolvimento e do conhecimento humano de seus futuros profissionais. 

É preciso adotar novas formas de abordagem da difusão do saber, para atender a forte 

demanda da sociedade atual, isto é um fato, mas utilizar-se deste fato para não investirem 

em mudanças não é a solução. Sem dúvida alguma, a educação, sob qualquer forma, exerce 

papel relevante na sociedade do conhecimento ou digital. Em vez de concentrar esforços em 

enlatar conhecimentos para transmiti-los, como se fez historicamente, têm-se de concentrar 

esforços no aprender a aprender e estudar para o resto da vida profissional, esta sim deveria 

ser a real visão das IES no processo de formações de futuros profissionais de Contabilidade. 

 

Objetivo 

O objetivo geral é a reflexão sobre o comportamento de todos envolvidos no que tange 

o ensino nas instituições de ensino superior, enquanto que o objeto específico será 

demonstrar que o conhecimento do recém-formado no curso de ciências contábeis, depende 

não somente de seus estudos, mas de todo um arcabouço que envolve o aluno, o professor, 

a instituição de ensino superior e a comunidade em que o futuro profissional está inserido. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada para esta pesquisa é a dialética, exploratória, bibliográfica e 

qualitativa, onde o modo esquemático de explicação da realidade que se baseia em 

oposições e em choques entre situações diversas ou opostas. Os elementos básicos deste 

método são a tese, antítese e síntese, e segundo Godoy (1995, p.58): 

(...) a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 
estudados, nem empregar instrumental estatístico na análise dos dados. 
Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à 
medida que o estudo se desenvolve. 
Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 
estudada, procurando compreender os fenômenos segundo perspectivas 
dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

A realidade social possui dimensões qualitativas. Esta afirmação parece tranquila. O 

lado quantitativo tem a vantagem de ser palpável, visível e manipulável. Por isso, temos a 

impressão comum de que o mais importante na vida é a base material. O materialismo 

histórico codificou muito bem essa perspectiva: a dinâmica histórica mais fundamental é, em 
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última instância, determinada pelas necessidades de produção. Se quisermos transformar a 

história, há que começar pelas condições materiais existentes, não pelas ideias, pela 

consciência, pela arte, pela cultura, etc. Para melhor entendimento, o trabalho será composto 

por partes distintas, iniciando por um relato histórico e perfazendo a seguir o professor, a 

IES, o aluno e a comunidade. 

 

Histórico, fundamentação e evolução. 

A atual concepção de um sistema universitário possui raízes relativamente antigas. 

No caso brasileiro, o histórico do ensino da contabilidade fundamenta-se na evolução 

do ensino comercial, desde a época do império, através da figura do “guarda-livros”, 

profissional definido pelo Código Comercial de 1850, que era o responsável pelos registros 

das transações ocorridas nos estabelecimentos comerciais. 

Uma gama de decretos viabilizou todo o processo de surgimento, evolução e 

concretização da Ciência Contábil, proliferando-se escolas técnicas e cursos superiores com 

currículos determinando disciplinas ou atividades dispostas pelas diferentes séries ou 

semestres e creditação. Embora a definição deste currículo esteja atada a uma estrutura 

formal, implicitamente pode-se perceber o conteudismo explícito. 

O mundo está sempre em constantes modificações e desta forma influencia a 

evolução das Ciências Contábeis, que foi bastante lenta se comparada às demais, tendo em 

vista abstrações e materialidade de objetos. A elaboração de procedimentos lógicos formais, 

ou seja, sem nenhum envolvimento pessoal com o objeto, evidencia as ciências naturais e 

exatas. 

É constante a inclinação a empirismo na Ciência Contábil e à busca comprobatória 

para provar tendências e verdades estruturais de fatos. A postura empirista denominada 

positivismo teve em Condorcet, Comte e Durkheim expoentes que consagravam ser a 

ciência objetiva e verdadeira sem a interferência de uma ação humana. 

Em seu livro intitulado Introdução à Metodologia das Ciências diz o autor: 

a posição neutra crê que a simples descrição dos fatos contém sua 
explicação, não percebendo que a descrição já implica uma montagem e 
que toda explicação é sempre uma interpretação, envolvendo 
compromisso com algum quadro teórico de referência. Não existe dado 
que se imponha mas, apenas dado que se interpreta. (DEMO, 1990, 
p.101). 
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As concepções supracitadas incidem nas Ciências Sociais e neste contexto o foco do 

trabalho em tela ilumina as Ciências Contábeis e seus bacharéis. Mas precisamente os 

bacharelandos em sua formação e qualificação. 

A formação do profissional contábil nasceu de uma necessidade humana, lógica, 

cristalina e evidente, logo deve plenamente atender e se empenhar no desempenho do 

processo técnico-social que é e deve ser imbricado em sua essência. 

A realidade contábil extrapola resultados numéricos e exige uma visão crítica e 

compromissada com todas as partes envolvidas nos efeitos de seus resultados. 

O bacharel em Ciências Contábeis tem como objeto profissional o patrimônio, que é 

um conjunto de bens variáveis e não pré-determinados, muito embora valorados na 

concreticidade da sua existência. 

O profissional de Contabilidade, como facilitador de conhecimento na sua respectiva 

área, assume a postura e responsabilidade de educador diante dos usuários da informação 

contábil, percebendo o status que a educação possui em relação à área citada. 

Dessa forma estes profissionais necessitam muito mais do que um conhecimento 

técnico-científico precisam de uma formação crítica, com comprometimento político, 

relacionando as informações produzidas com o contexto socioeconômico e cultural, com a 

capacidade de produzir conhecimento, não apenas de repassar. 

 

O Professor 

Na situação atual do ensino em nosso País, estudantes e professores têm enfrentado 

barreiras difíceis de serem transpostas, pois o relacionamento do País com a universidade 

tende a colocá-lo cada vez mais na contramão da história. Será por causa de seus 

docentes? Entre os quais ainda existem professores acomodados, que preferem aulas 

monótonas, partindo da tese de que só o professor pensa, age, e seus alunos respondem o 

essencial. Logo se o professor é um cumpridor de tarefas, como geralmente ocorre em 

função de sua contratação por hora-aula, não se antevê espaço de envolvimento com a 

estrutura acadêmica, o que nos leva a questionar se o professor não produz os 

conhecimentos com os quais trabalho; se as condições materiais e objetivas não permitem a 

reflexão da ação; ou se não se discute o caráter da docência e da profissionalização do 

professor. Então como esperar que o professor de Contabilidade ensine e promova um 

currículo de maneira diferente da que vem ensinando. 
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Fazendo uma análise mais profunda, deve-se destacar a grande importância do 

professor do curso de Ciências Contábeis terem um domínio referencial-teórico considerável, 

pois só assim dará uma grande e valiosa contribuição no sentido de se ter um processo 

avaliativo eficaz, contribuindo para uma aprendizagem de qualidade dos alunos, no sentido 

de uma qualificação que venha dar condições de crescimento profissional, se considerar 

como atributos da identidade profissional desse professor o domínio dos conhecimentos 

específicos de suas áreas de atuação apropriados na sua formação inicial e continuada, para 

relativizar os conhecimentos produzidos pela sociedade, tornando-se sujeito capaz de 

transformar a realidade social; o trabalho do docente deve enfatizar a articulação dos 

conteúdos contábeis com as demais áreas do saber, superando a concepção meramente 

saber-fazer; a profissionalização do professor de Contabilidade mantém implicações direitas 

com a formação do profissional de Contabilidade com um perfil crítico ao novo contexto; a 

inserção nas forças em favor da valorização de política salarial, das condições de trabalho e 

com vínculo na carreira de formação inicial e continuada e a compreensão do ensino-

pesquisa-extensão como inseparáveis do seu trabalho. O professor tem a missão de 

trabalhar, valorizar, enriquecer e moldar o futuro profissional. Para alcançar a eficiência do 

ensino de Contabilidade é necessário o preparo total do educador em todas as direções, 

visando sempre estar apoiando, incentivando e orientando o seu educando, para que dessa 

forma no quesito professor de Contabilidade, ensino o aluno a aprender a aprender. 

 

A IES – Instituição de Ensino Superior 

Para que se obtenha maior eficiência no ensino de Contabilidade, a IES dever ter 

participação no processo. Tem ela o compromisso de dar todas as condições de trabalho, 

pesquisa, crescimento cultural ao educador e ao educando. Precisa estar atenta aos desejos, 

interesses e necessidades destes, como também da comunidade e atende-los plenamente. 

Isso porque a IES não formada apenas por alunos e professores, mas por todos que a 

rodeiam (comunidade), elaborando assim um programa com a participação geral. 

Em países avançados, a IES é vista como fonte geradora de ideias, como meio de 

ação dos progressos, quer na iniciativa pública ou privada. É difícil identificar as causas. 

Porém, para que se possa ser um grande profissional, é necessário que a universidade tenha 

função de ajudar a crescer na responsabilidade, no humanismo, no raciocínio e no 

conhecimento científico. É preciso que a IES estimule principalmente a pesquisa científica 

para que os educadores e, por consequência os educandos tenham suas próprias ideias e 
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opiniões, a saber, questionar, dialogar, ocupar espaço, fazer história ao invés de nos deixar 

arrastar por elas, sem a preocupação de buscar culpados para puni-los, preciso é recompor 

a IES e buscar qualidade do ensino, uma vez que isto é o escopo para construção de um 

pensamento livre e autônomo. 

Esta recomposição envolve obrigatoriamente o agrupamento, em torno de si, das 

melhores cabeças e sua preservação, pelas sedutoras condições de trabalho e pesquisa (o 

que falta na Ciência Contábil), é opinião generalizada entre profissionais da Contabilidade, 

bem como de outras profissões, que a IES não formam profissionais, mas fornece ilustração 

acadêmica e formação cultural que permita ao futuro profissional vir conquistar sua 

habilitação, após passar por um período de experiência prática, adquirida com a instituição 

de escritórios modelo e de Empresas Júnior. 

 

O Aluno 

No processo ensino-aprendizagem, o aluno tem seu papel; devemos superar a crença 

de que o aluno é mera peça acessória no ensino. 

Ao contrário, o educando é uma peça-chave do processo é ele quem orienta o ensino, 

indicando suas necessidades e, dessa forma, contribuindo para o planejamento e qualidade 

no ensino. Ele é a estrela, e muitas vezes, os professores da área contábil esquecem este 

elemento importante. Mas, no momento em que houver o reconhecimento, estará sendo 

desenvolvida a aprendizagem vivencial, e esta prevê o desenvolvimento pleno do ser 

humano, pela utilização equilibrada dos sentidos cerebrais. 

No momento em que o educador da área contábil lançar mão da aprendizagem 

vivencial poderá desenvolver, em conjunto com o educando, cinco etapas para a qualidade 

do ensino na contabilidade, que são a vivência, relação, processamento, generalização e 

aplicação. Atividade em si mesma, em forma de trabalho em grandes seminários, pesquisa, 

prova, seguida de avaliação de resultado. Espaço para os alunos informarem sobre seus 

sentimentos ao participarem daquela atividade. Identificação, pelos alunos, de suas 

dificuldades e facilidades, que provavelmente detonaram aqueles sentimentos com relação à 

atividade. Comparação do fato atual com outros já passados, e registro de semelhanças; 

confronto teoria x prática. Momento de negociação de melhorias, quando os alunos e o 

professor definem o que deve ser mudado, incrementando ou eliminando nas próximas 

atividades previstas. 
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Esta avaliação é o famoso pulo de qualidade. É aí que o professor recebe o feedback 

sobre a atuação e, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de conhecer cada aluno em suas 

dificuldades e potencial. Dessa forma, sua missão de proporcionar o crescimento e 

desenvolvimento aos seres humanos torna-se mais fácil: enxergando cada um como ser 

único e original, poderá acompanhá-lo mais de perto e oferecer meios para que possam 

superar suas dificuldades. 

 

A Comunidade 

A comunidade, representada pelos sistemas públicos e privados, os quais absorvem o 

produto final (aluno) quando da iniciação no mercado de trabalho, deve ter sua participação 

contributiva no processo de busca da qualidade total do ensino da Contabilidade. 

Deve estar atenta aos desejos, interesses, necessidades e atendê-los plenamente. O 

primeiro passo, portanto, é definir e reunir a IES, professores, alunos, e buscar a participação 

da comunidade no processo de ensino-aprendizagem, e não, como hoje, somente quando o 

ingresso no mercado de trabalho. 

A comunidade deve repensar a educação como processo vital, para o 

desenvolvimento do indivíduo e do contexto sociocultural, e, quando se conscientizar de tal 

fato, passo a passo, acompanhando o crescer do educando em sua formação, estará em 

busca da mudança e colhendo bons frutos no futuro, obtendo, assim, o tanto procurado 

profissional contábil qualificado. 

 

Considerações Finais 

São massificante os resultados de profissionais que se tornam bacharéis em Ciências 

Contábeis e não têm plena noção da prática em relação à teoria. Alguns aspectos são fontes 

desses resultados negativos nos novos profissionais inseridos no mercado de trabalho, 

dentre eles destacamos o professor, a IES, o aluno e a comunidade. 

O professor além de detentor do profundo conhecimento de sua área, também deve 

aprimorar-se para se tornar detentor do conhecimento do ensino, transpondo as dificuldades 

dos alunos, ou enfatizando a necessidade, do aprender a aprender. 

A IES por sua vez deve elaborar projetos de carreira profissional e de pesquisa 

cientifica ao professor, e métodos de aprendizagem continuada tanto ao professor, como 

para o aluno, incentivar e promover a criação e manutenção de escritórios modelos e 

empresas Júnior, seminários, palestras e workshops. 
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Outrora, o aluno visto meramente como um cliente na IES, se transformaria em um 

pesquisador, incentivado pela IES e pelo professor, e passaria a se apaixonar pelo curso 

Contábil e pela futura profissão, envolvendo-se cada vez mais com o processo científico e 

fortalecendo o seu próprio crescimento acadêmico e profissional. 

Ante estes três aspectos vistos, a comunidade tornar-se-á mais confiante nos novos 

profissionais da Ciência Contábil e então desprenderiam maiores investimentos também para 

a formação destes, pois é ela quem absorverá esses futuros profissionais e, logicamente, 

observando e utilizando-se destes resultados teria a iniciativa de investir na vida acadêmica, 

firmando parcerias e visando o futuro crescimento econômico, sejam elas de iniciativa 

pública ou privada. 

Contudo só será possível tal acontecimento e digo ainda, mediante este estudo 

realizado, é muito fácil conseguirmos esta evolução, basta darmos início a união destes 

quatro aspectos (elementos) que o curso de Ciências Contábeis passaria de um curso e uma 

profissão desconhecida para partilhar com outras tantas profissões o seu lugar ao topo das 

mais conhecidas e reconhecidas como Ciência. 
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A APLICAÇÃO DA GESTÃO DE IMPOSTOS EM DERIVADOS DE PETRÓLEO: UM ESTUDO DE CASO 

  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)
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COSTA, PRISCILA FERNANDES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CARNEIRO, EVERTON VICTOR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A complexidade da tributação no Brasil obriga aos empresários uma gestão de impostos para postergar alguns 
pagamentos que são obrigatórios. Essa Gestão traz benefícios ao Fluxo financeiro, pois evidencia todo o 
pagamento dos tributos estaduais, especificamente neste caso, o ICMS. Neste sentido, a gestão de imposto 
verifica os controles destes elementos, uma vez que contribuem consideravelmente na formação do preço do 
produto. Contudo na elaboração desse cálculo, independentemente de onde se adquire o produto, não interfere 
no valor do imposto. Dessa forma, faz-se necessário uma pesquisa de suma relevância para a verificação destes 
impactos financeiros, visto que os recolhimentos são posteriores às referidas saídas destes combustíveis. . A 
presente pesquisa tem como objetivo principal apuração de resultado financeiro com relação Substituição 
Tributária do ICMS em Derivados de Petróleo. O objetivo específico Verificar o impacto da Substituição no Fluxo 
financeiro entre os Estados SP vs MS .  
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A CONTROLADORIA E SUAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)
HERNANDES, BRUNA MARTINS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CORTEZ, GISLAINE DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

O avanço econômico e tecnológico no decorrer das últimas décadas tornou ainda mais evidente a necessidade 
que as empresas sempre tiveram de mostrar suas informações ao público (clientes, bancos, fornecedores, 
governo) de uma forma coerente, sintética e explicativa. Com isso, constata-se a importância real de uma ciência 
que, usada inicialmente como complemento de uma série de anotações, passou a ser o meio de registro dos 
mais diversos tipos de negócio e hoje pode ser considerada como principal instrumento de controle de uma 
empresa, objetivando a tomada de decisões, além de fornecer base de dados para uma perfeita elaboração de 
planejamento. Deste modo Controladoria é, uma atividade de grande importância dentro das organizações, pois 
é por meio de uma análise de dados por ela gerados que se discutem os rumos a seguir, observando-se, 
evidentemente, as tendências mercadológicas e organizacionais, bem como os fundamentos macroeconômicos. 
Por esta razão, torna-se cada vez mais freqüente a necessidade de se discutir os conceitos contábeis e seus 
respectivos procedimentos, objetivando obter, tanto pelo fornecedor como pelo receptor da informação, 
confiabilidade no processo decisório. Para decidir eficazmente, o gestor conta com o apoio da Controladoria, que 
é, em síntese, o setor que reúne as informações da contabilidade financeira e as análises da contabilidade 
gerencial, devidamente auditadas. Neste sentido, o controle é uma fase do processo decisório em que, com 
base no sistema de informações, é avaliada e eficácia empresarial e de cada área resultando daí ações que se 
destinam a corrigir distorções . Este estudo tem como objetivo geral discutir o papel da controladoria nas 
organizações, demonstrando como a informação contábil desenvolve. De modo específico,explicar que a 
controladoria serve para ajudar o administrador, onde estão os gastos e o lucro da empresa. Assim busca-se 
verificar permanentemente os fatos; oferecer segurança a administração, evidenciando se tudo esta de acordo 
com os planos e diretrizes estabelecidos; Possibilitar a identificação de erros e ineficiências; Permitir pronta 
atuação do tomador de decisão, visando corrigir os desvios em relação ao plano original; Ser uma etapa do 
processo de gestão; Integrar-se ao processo de planejamento e execução. Dessa maneira, busca-se abranger o 
tema proposto e direcionar o desenvolvimento do trabalho, tal como a controladoria proporciona uma ferramenta 
de grande utilização no meio empresarial.  
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A DINÂMICA DAS OPERAÇÕES CONTÁBEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, ATIVIDADE IMOBILIÁRIA E SUAS 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 
  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)

GALERA, FABRICIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GONSALES, DEBORA REGINA DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Devido ao grande avanço do setor imobiliário no país, observa-se a carência de profissionais da área contábil, 
com conhecimentos específicos. Nesse contexto, observa-se a existência de diversas particularidades em 
relação ao custo imobiliário a ser confrontado com a receita, no decorrer do exercício. Por isto, há a necessidade 
da elaboração, apresentação e demonstração de resultados da contabilidade de maneira clara e objetiva, de 
modo a evidenciarem, com segurança e rapidez, as informações que deverão ser registradas em documentos.A 
preocupação com o atendimento dessas necessidades alcança, inclusive, a esfera tributária, uma vez que é 
fundamental um bom planejamento tributário, sob pena de insucesso. Esse trabalho tem o objetivo de evidenciar 
algumas das particularidades referentes à elaboração, apresentação e demonstração dos relatórios e 
declarações contábeis, inclusive a declaração de informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB), nas 
organizações do seguimento imobiliário. Para o desenvolvimento desse trabalho, realizar-se-á um levantamento 
bibliográfico em livros, revistas especializadas, periódicos, sites, entre outros. Num segundo momento, serão 
realizadas entrevistas com profissionais que atuam no ramo de contabilidade imobiliária, para coleta de dados e, 
consequentemente, para a fundamentação teórica desse trabalho.  
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A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NO PROCESSO DECISÓRIO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)
MOLEIRO, EDSON FERNANDO HONORATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MOLEIRO, ANA LUCIA MIRALHA SAMPAIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A controladoria, assim como todas as áreas de responsabilidade de uma empresa, deve esforça-se para garantir 
o cumprimento da missão e a continuidade da organização. Neste sentido, o papel fundamental consiste em 
coordenar os esforços para conseguir um resultado global. Dessa forma, a controladoria tem como objeto a 
gestão econômica, financeira e patrimonial, ou seja, todo conjunto de decisões e ações orientado por resultados 
desejados mensurados segundo conceitos econômicos, financeira e patrimonial. Neste contexto, temos algumas 
funções são fundamentais na controladoria tais como: Informação, motivação, coordenação, avaliação, 
planejamento e acompanhamento. Assim, o responsável pela controladoria é o controller, ele faz parte da cúpula 
administrativa e participa ativamente dos processos de planejamento e controle empresarial interpretando os 
dados necessários para a tomada de decisão. Esse estudo tem como fundamento enfatizar que a empresa em 
questão adote a controladoria de uma forma abrangente nos setores de contas a pagar, contas a receber, 
controle de estoque e fluxo de caixa, possibilitando uma gestão eficaz . O presente estudo tem como objetivo 
principal demonstrar que a controladoria desempenha um importante papel no êxito empresarial, tendo como 
missão primordial a geração de informações relevantes para a tomada de decisão no âmbito da organização. 
Tendo como objetivo específico procurar otimizar os resultados econômicos da empresa, para garantir sua 
continuidade, por meio da integração dos esforços das diversas áreas, destancando a importância do 
profissional e os requisitos necessários para desempenhar a função de controller. Para o desenvolvimento desse 
estudo, realizar-se-a um levantamento bibliográfico em livros, revistas especializadas, períodicos, artigos 
cientificos, sites, entre outros. Num segundo momento será realizado um estudo de caso na empresa em 
questão.  
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A IMPORTÂNCIA DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS NO PROCESSO DECISÓRIO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)
SANTOS, MAIARA GOMES DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LUIZ, THAIS BERSANIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Atualmente é perceptivel a importância dos relatórios na gestão empresarial. Dessa forma, a dinâmica 
patrimonial é representada por um conjunto de demonstrações contábeis, cada qual com finalidade específica, 
com o objetivo de apresentar a evolução dos fenômenos patrimoniais em determinado período, evidenciando as 
variações provenientes dos fatos ocorridos neste mesmo período. De acordo com a Lei nº 6404/76 , ao fim de 
cada período social, a diretoria deverá elaborar com base na escrituração contábil, as demonstrações financeiras 
: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa e entre 
outros. São estes demonstrativos que servirão de base para que o analista realize seu trabalho. Sendo assim, é 
importante que se conheçam quais são eles e as características de cada um dos demonstrativos utilizados na 
análise. Desta forma, foi levantado o seguinte questionamento: Será que as empresas poderiam adaptar-se com 
estas informações para tomada de decisões? Justificativa : O presente trabalho se justifica em virtude da 
contabilidade ser de suma importância para que os gestores sejam auxiliados na tomada de decisão. Assim, a 
contabilidade tem muito que colaborar, no intuito de continuar se aperfeiçoando para prestar cada vez mais 
infformações úteis a respeito de toda a vida da empresa através dos relatórios contábeis. para que a. O presente 
estudo tem como objetivo principal demonstrar a utilização dos Relatórios Contábeis em empresas de Presidente 
Prudente – S.P e verificar qual critério de avaliação de estoque utilizado pela empresa e tem como objetivo 
específico identificar se a empresa elabora Balanço Patrimonial e averiguar se a empresa elabora o fluxo de 
caixa . O método de pesquisa utilizado é estudo de caso sobre as empresas de Presidente Prudente – SP. .  
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CONTABILIDADE GERENCIAL COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NO MERCADO DE TRABALHO 

  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)
DELTREJO FILHO, MARCELO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ANTONIO, JOAO GUILHERME BERNARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Dentro do contexto de competitividade entre as empresas, de modo geral, é correto dizer que todas as 
instituições, independente de suas finalidades, buscam maneiras de lidarem com as inúmeras transformações e 
mudanças periódicas desse ambiente e tudo que o cerca. Assim, os recursos naturais tendem a serem 
especificamente analisados, uma vez que é através de tais matérias que as empresas desenvolvem suas 
atividades. Contudo, por se tratar de um assunto altamente importante e atual, este trabalho justifica-se por 
analisar a importância desse assunto para as empresas, tal como suas limitações e conseqüências desse 
processo de gestão e conscientização ambienta. Diante da necessidade em limitar a exploração dos recursos 
naturais utilizados pelas empresas, o presente estudo tem como principal objetivo analisar a importância da 
Contabilidade Gerencial para as organizações, de acordo com a atual realidade do mercado de trabalho. De 
modo específico, buscou-se descrever a origem e a evolução da Contabilidade Ambiental com base na literatura 
sobre o tema; Analisar os motivos que levam ao desenvolvimento e implementação das práticas da 
Contabilidade Ambiental; Examinar de que maneira a Contabilidade Ambiental pode influenciar na imagem da 
empresa perante os clientes.Desta maneira, buscou-se abranger o tema proposto e direcionar o 
desenvolvimento do trabalho, tal como pode-se notar que a contabilidade ambiental proporciona, na atualidade, 
vantagens competitivas para as empresas que adotam essa conduta de preocupação ambiental, onde agregam 
valor diretamente para seus produtos e, consecutivamente, para sua imagem organizacional. Para o 
desenvolvimento do estudo será utilizado a pesquisa bibliográfica, consultas em revistas especializadas, artigos 
científicos, sites oficiais, dentre outros.  
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DIREITO TRIBUTÁRIO 
  RISSI, EDMAR MOÇO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NEVES, CELSO MATHEUS SILVA DAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SÁ, PEDRO TEÓFILO DE (Professor - UNOESTE)

O sistema tributário brasileiro trata da criação e aplicação da lei tributária alcançando as pessoas físicas e 
jurídicas, que se sujeitarão a aplicabilidade da lei criada pelo ente tributante (poder público). Esse poder de criar 
normas tributárias deve obedecer aos princípios constitucionais tributários. Isto por que a Constituição Federal 
traz todos os princípios informadores da tributação, pois é a lei maior do nosso país. Por isso, ao ser criado o 
tributo, dentre os princípios que devem ser observados, merece destaque para estudo, especificamente, o 
princípio da legalidade, que estabelece a obrigatoriedade de uma lei para que o tributo seja criado, tenha 
validade e possa ser exigido. A obediência aos princípios e leis tributárias é assunto que afeta também à rotina 
do contador dentro ou fora das organizações, sob pena de, inobservar e tomar decisões equivocadas. O assunto 
se mostra importante para ser estudado por fazer parte da rotina tributária e fiscal do contador nas organizações 
ou fora delas, já que, as decisões serão por ele tomadas com base lei. Desta forma pretende-se contribuir com o 
meio acadêmico e prático, auxiliando o contador no momento da análise da validade do tributo para a 
organização e para a pessoa física. O presente trabalho tem como objetivo geral estudar a tributação no sistema 
tributário brasileiro, e como específico verificar como é aplicado o princípio da legalidade na tributação. Para o 
desenvolvimento da pesquisa será utilizado a pesquisa bibliográfica com consultas em livros, revistas 
especializadas, sites, periódicos e outros.Para tanto o início do desenvolvimento do trabalho será apartir de 
outubro de 2011.  
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EMPRESÁRIO DO SÉCULO XXI 

  DELTREJO FILHO, MARCELO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PESTANA, THIAGO MENDES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ANTONIO, JOAO GUILHERME BERNARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SÁ, PEDRO TEÓFILO DE (Professor - UNOESTE)

No século XX, executivos e administradores eram considerados empresários por possuírem algumas 
características a eles peculiares, pois quando exerciam a função de gestão eram vistos como pessoas que 
investiam o capital, por isso eram considerados numa unicidade. No século XXI, há diferença entre os sujeitos 
que atuam na gestão da organização, o empresário, os executivos e os administradores. Estes fazem com que a 
organização se desenvolva a fim de que seja cumprida a função social e econômica a ela pertinente. Nesse 
aspecto, observa-se que a legislação atual separa as figuras da empresa, empreendedor e dos gestores. Desta 
forma, as características das empresas contemporâneas contribuem para a aprição de novas funções áqueles 
que estão envolvidos direta e indiretamente na vida da empresa. Assim, os atos que forem praticados pelos 
empresários e gestores, em desrespeito a legislação, poderão responsabiliza-los pessoalmente. Por essas 
razões, se faz extremamente necessário estudar a atuação desses profissionais mencionados, para 
compreender as diferenças entre ambos através de respaldo juridico, pois, os mesmos desenvolvem suas 
atividades com base no direito societário. o presente estudo tem como objetivo geral analisar as organização 
nos séculos XX e XXI. E, como objetivo específico, levantar as diferencças entre os profissionais que atuam nas 
organização do seculo XXI, caracterizando os administradores, executivos, empresarios e empreendedores, 
considerando o direito societário . Para o desenvolvimento do presente trabalho será utilizada a pesquisa 
bibliográfica por meio de livros, periódicos, revistas especializadas, dissertações, teses e sites especializados, 
dentro outros pertinentes.  
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA: A MODERNIZAÇÃO DO FISCO NO COMBATE À SONEGAÇÃO. 

  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)
SANTOS, GLÁUCIO APARECIDO ALVES DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Atualmente é perceptível o grande desenvolvimento tecnológico mundial, auxiliado pelo processo globalizado de 
troca de informações. Nesse contexto se insere a prática contábil, juntamente com sua forma de lançamento, 
que tem acompanhado as mudanças, adequando-se á nova realidade virtual de informação. A Nota Fiscal 
Eletrônica se mostra o veículo eficaz que permite o acompanhamento em tempo real das transações comerciais 
pelo FISCO. O presente estudo tem como objetivo geral a abordagem de alguns aspectos da Nota Fiscal 
Eletrônica no século XXI. E, como objetivo específico evidenciar a mudança dos antigos modelos de Notas 
Fiscais denominados de M-1 e M-1A, pelo sistema eletrônico atual e os seus benefícios. Para o desenvolvimento 
do trabalho será utilizado a pesquisa bibliográfica, consultas em revistas especializadas, artigos científicos, sites 
especializados, dentre outros.  
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA: UMA REVOLUÇÃO DIGITAL 

  SILVA, IRENE CAIRES DA (Professor - UNOESTE)
SANTOS, MARTA ANDRÉ GRILLO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PEREIRA, DENISE NATEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, STEPHANIE OLIVEIRA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

VOLPE, MARIA DO CARMO OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Atualmente a necessidade pela informação em tempo real obriga as empresas a se inserirem à nova realidade 
tecnológica para recepção e transmissão de informações, com a finalidade de atender às exigências pelo fisco. 
Neste contexto se insere a nota fiscal eletrônica, criada com o intuito de integrar as informações fiscais e 
contábeis a fim de evitar a evasão fiscal. Com a implantação dessa nova forma de informação eletrônica as 
empresas tem os seguintes benefícios: a)Eliminação de digitação de notas fiscais; b) Redução de erros de 
escrituração fiscal; c)redução no consumo de papéis; d)redução de espaço físico para armazenamento; 
e)incentivos a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores; f) planejamento de logística de recepção 
de mercadorias pelo conhecimento antecipado da informação da nota fiscal eletrônica e entre outros. A presente 
pesquisa tem como objetivo principal estudar e analisar a implantação da Nota Fiscal Eletrônica nas empresas, a 
fim de verificar as vantagens e desvantagens. Para o desenvolvimento do trabalho será utilizado revisão 
bibliográfica,baseada em livros, artigos científicos, regulamentos específicos, leis, sites oficiais, entre outros.  
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TÍTULO DE CRÉDITO NA ROTINA CONTÁBIL 

  YAMAMOTO, ALEX TAKASHI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SÁ, PEDRO TEÓFILO DE (Professor - UNOESTE)

Desde os tempos mais remotos já se falava em títulos de crédito, um documento que tinha a finalidade de 
expressar um valor nele grafado e que servia para a circulação de riquezas. Com o passar do tempo o 
documento continuou desempenhando o mesmo papel, passando pelo comércio marítimo, até chegar à 
modernidade, como forma de fomento e manutenção da economia empresarial e inclusive de mercado. A 
expressão representativa do crédito ao circular no meio comercial e econômico traz consigo a preocupação com 
a garantia do seu pagamento, que muitas vezes pode ter destinatário diferente daquele que inicialmente portava 
do título. Isto por que o referido documento pode transitar no meio empresarial com o endosso, que é visto como 
forma de transmissão do valor expressado no respectivo documento. A transmissão em comento pode afetar 
diretamente a rotina do contador numa organização, já que este, ao cuidar do aspecto contábil precisa ter 
conhecimento das formas de transmissão e seus efeitos para a organização. A importância de se estudar o tema 
está no fato de que o contador muitas vezes está ligado à gestão e a contabilização do crédito transmitido ou 
recebido. Desta forma, é fundamental que conheça sobre títulos de créditos e as suas formas de transmissão 
utilizadas na modernidade, além dos seus efeitos para o meio empresarial. O presente trabalho tem como 
objetivo geral estudar os títulos de crédito. E, como objetivo específico verificar o endosso, sua forma e as 
espécies. Para o desenvolvimento do presente trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica com consultas em 
livros, revistas especializadas, boletins dos tribunais, dissertações, teses e sites especializados, dentre outros.  

 
 
 
 
 
 
 

 


	ARTIGOS COMPLETOS
	EVOLUÇAO DO ENSINO CONTÁBIL PARA AS INOVAÇÕES DO MERCADO DE TRABALHO DIANTE DO DESAFIO DA GLOBALIZAÇÃO.

	RESUMOS DE PROJETOS

