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PERFIL TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

COMPETÊNCIA 

COMPORTAMENTAL-

ATITUDINAL 

COMPETÊNCIA 

TÉCNICA-COGNITIVA 
HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS EMENTAS 

O Técnico em Contabilidade é o 

profissional que atua de forma 

criativa, ética, empreendedora com 

consciência e responsabilidade 

frente ao impacto sociocultural de 

sua atividade. 

Conhece a legislação, os processos e 

sistemas das diferentes 

organizações, os princípios de 

negociação, os instrumentos de 

informática e a influência do cenário 

econômico nas instituições. 

Planeja, organiza, dirige, controla, 

avalia e gerencia os aspectos 

relacionados à contabilidade e às 

relações interpessoais nas 

organizações. 

O Técnico em Contabilidade possui 

habilidades pertinentes à prática 

contábil, atuando em empresas 

públicas e privadas, com 

conhecimentos substanciais nas 

áreas fiscais, tributárias, financeiras, 

previdenciárias e trabalhistas, 

necessários às exigências do mundo 

do trabalho. Analisa a situação 

econômico-financeira das empresas, 

bem como identifica as tendências 

de mercado. Aponta fatores 

favoráveis e desfavoráveis no 

processo produtivo empresarial em 

decorrência de análises de custos 

auxiliando, com isso, o processo de 

tomada de decisão. 

 Usa diferentes possibilidades de 

aprendizagem mediada por 

tecnologias no contexto do processo 

produtivo e da sociedade do 

conhecimento, desenvolvendo e 

aprimorando autonomia intelectual, 

pensamento crítico, espírito 

investigativo e criativo. 

 

 Atua social e profissionalmente de 

forma ética. 

 

 Entende e valoriza a leitura como 

objeto cultural que promove a 

inserção no mundo do trabalho. 

 

  Valoriza e respeita as variações 

linguísticas compreendendo-as na 

dimensão histórico-cultural. 

 

 Valoriza a língua como marca 

identitária dos sujeitos e como 

objeto que possibilita a interação 

dos indivíduos nas organizações. 

 

 Revela atitude criativa e 

empreendedora frente à gestão. 

 

 Possui visão humanística crítica e 

consistente sobre o impacto de sua 

atuação profissional na sociedade. 

 

 Revela atitude de boas relações 

humanas na sociedade. 

 

 Demonstra atitude de iniciativa, 

organização, liderança, autonomia e 

interesse pela obtenção de 

conhecimentos que transformem a 

realidade. 

 

 Valoriza o papel dos indivíduos e 

das organizações na construção de 

uma sociedade sustentável. 

 

 Compreende os conceitos de EaD e 

suas características básicas. 

 

 Conhece e compreende a dinâmica 

do ambiente virtual e suas diferentes 

interfaces. 

 

 Compreende a língua portuguesa 

e suas técnicas de comunicação oral 

e escrita. 

 

 Conhece e diferencia as variantes 

linguísticas adequadas a cada 

contexto de situação real de 

comunicação oral e escrita. 

 

 Conhece os princípios fundamentais 

da matemática financeira. 

 

 Classifica fatos para registros 

contábeis.  

 

 Identifica e interpreta as diretrizes 

do planejamento estratégico, tático e 

operacional aplicáveis à gestão 

organizacional. 

 

 Compreende a estrutura da empresa 

e seus diferentes níveis hierárquicos. 

 

 Conhece os elementos do 

patrimônio, sua classificação, suas 

características, seus aspectos, sua 

origem e aplicação. 

 

 Conhece os fundamentos e 

princípios da sustentabilidade e da 

responsabilidade social em 

organizações. 

 

 Identifica os documentos técnico-

científicos e seus elementos 

constitutivos. 

 

 Utiliza adequadamente as 

interfaces do ambiente virtual, 

sistemas operacionais e aplicativos. 

 

 Utiliza o Ambiente Virtual de 

Ensino-aprendizagem para 

argumentar, discutir e expressar 

opiniões com clareza e coerência 

lógica. 

 

 Expressa ideias de forma clara 

empregando técnicas de 

comunicação apropriadas a cada 

situação. 

 

 Aplica a variante linguística 

adequada a cada contexto de 

situação real de comunicação oral e 

escrita. 

 

 Faz uso apropriado das normas 

gramaticais da variante em 

determinado contexto de 

comunicação. 

 

 Realiza cálculos com taxas de juros 

e descontos simples e composto. 

 

 Aplica os valores e princípios do 

comportamento organizacional. 

 

 Age segundo a legislação de gestão 

social e ambiental para promoção da 

sustentabilidade. 

 

 Seleciona e separa documentos 

contábeis para registro. 

 

 Elabora Plano de Contas e classifica 

as contas nos respectivos grupos e 

subgrupos. 

 

 Elabora relatórios e balancetes 

segundo as exigências das suas 

atividades. 

 Modalidade de Educação a 

Distância (EaD) 

 

 Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA) 

 

 Sistemas operacionais 

 

 Aplicativos 

 

 Ferramentas de comunicação 

 

 Leitura, interpretação e redação de 

textos 

 

 Variantes da língua no contexto de 

situação comunicativa 

 

 Normas linguísticas 

 

 Processos e métodos de cálculos de 

juros 

 

 Sistemas de concessão de descontos 

 

 Princípios de administração 

 

 Modelos de gestão 

 

 Processos administrativos 

 

 Práticas profissionais e normas 

técnicas da profissão 

 

 Legislação societária 

 

 Princípios de contabilidade 

 

 Introdução ao direito 

 

 Direito público 

 

 Direito privado 

 

Ambientação em Educação a 

Distância (45h) 

Concepções e legislação em EaD. 

Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem. Ferramentas de 

navegação e busca na Internet. 

Metodologias de estudo baseadas 

nos princípios de autonomia, 

interação e cooperação. 

 

Português Instrumental (60h) 
Leitura e compreensão de textos da 

área profissional. Níveis de 

linguagem e adequação linguística. 

Comunicação oral e escrita. 

Gramática aplicada. Redação 

técnica. 

 

Matemática Financeira (45h) 
Juros simples e composto. Desconto 

simples e composto. Séries de 

Pagamento. Análise de 

investimentos. 

 

Fundamentos da Administração 

(45h)  

Teoria geral da administração. 

Funções do administrador. 

Estruturas organizacionais. 

 

Contabilidade Introdutória (60h)  

Conceito, objeto, finalidade, campo 

de aplicação e técnicas contábeis. 

Componentes patrimoniais: aspectos 

qualitativos e quantitativos, origem e 

aplicação. Contas: conceito, 

classificação, função e 

funcionamento. Plano de contas: 

critérios de classificação e regimes 

contábeis. Atos e fatos 

administrativos. Escrituração. 

Demonstrações contábeis. 

 

Direito Público e Privado (45h) 

Introdução ao direito. Teoria Geral 
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 Contribui para a construção de 

organizações socialmente justas, 

economicamente viáveis e 

ecologicamente corretas. 

 

 Identifica, analisa e interpreta os 

diferentes tipos de empresas. 

 

 Identifica o método de custeio mais 

adequado à realidade empresarial.  

 

 Conhece os sistemas e métodos de 

custos. 

 

 Conhece a gestão da contabilidade 

de custos. 

 

 Analisa o resultado operacional e 

líquido da organização. 

 

 Identifica as expressões e 

terminologias aplicadas à 

contabilidade de custos.  

 

 Conhece a escrituração de todos os 

fatos relativos aos patrimônios e às 

variações patrimoniais das 

entidades. 

 

 Conhece as demonstrações 

contábeis.  

 

 Identifica as normas e os princípios 

da contabilidade pública. 

 

 Conhece os métodos de escrituração 

de entes públicos. 

 

 Identifica a legislação contábil para 

aplicação da prática contábil. 

 

 Compreende os principais conceitos 

e as funções administrativas, 

modelos de gestão, normas e 

legislações. 

 

 Conhece as técnicas de liderança, 

motivação e trabalho em equipe, 

reconhecendo sua importância e 

influência nas organizações. 

 

 Identifica conflitos e propõe 

soluções utilizando comportamento 

assertivo. 

 

 Conhece, interpreta, analisa e critica 

aspectos legais de normas de Direito 

 

 Efetua a escrituração nos livros 

contábeis segundo a normatização 

legal. 

 

 Utiliza as técnicas de gestão para 

gerenciar as organizações. 

 

 Aplica os princípios do sistema de 

gestão de custos da organização. 

 

 Utiliza os sistemas de controle de 

estoques.  

 

 Observa e aplica as legislações 

trabalhistas, tributária e empresarial 

nas suas atividades profissionais. 

 

 Ajusta as contas patrimoniais e de 

resultado.  

 

 Apura índices de liquidez, 

endividamento e rentabilidade. 

 

 Apura o resultado bruto e o 

resultado líquido. 

 

 Elabora folha de pagamento. 

 

 Registra depreciações e 

amortizações. 

 

 Emite balancete de verificação. 

 

 Operacionaliza o encerramento das 

contas de resultado.  

 

 Elabora as demonstrações contábeis.  

 

 Realiza a coleta de informações 

quantitativas e financeiras para 

apoio ao planejamento financeiro.  

 

 Aplica fontes de financiamento. 

 

 Aplica e gerencia o capital de giro 

bem como a estrutura de capital das 

organizações. 

 

 Coleta dados e informações para 

inclusão no planejamento 

patrimonial demonstrando através 

 Tipos e classificação de 

organizações 

 

 Legislação comercial 

 

 Especificidades de micro e pequenas 

empresas 

 

 Modelos de gestão 

 

 Fundamentos da administração de 

organizações 

 

 Contabilidade de custos 

 

 Sistemas e métodos de custo 

 

 Documentos técnicos 

 

 Direitos autorais 

 

 Legislação trabalhista 

 

 Legislação tributária 

 

 Legislação empresarial 

 

 Políticas, normas e legislações 

 

 Sustentabilidade e meio ambiente 

 

 Consolidação das leis do trabalho  

 

 Lei das S.A. 

 

 Legislação comercial 

 

 Princípios da ética e do 

comportamento profissional 

 

 Relações interpessoais 

 

 Lei n° 6.404/76 e suas alterações 

 

 Legislação e normas da 

administração financeira 

  

 ABNT 

 

 Técnicas orçamentárias 

 

 Metodologia para elaboração de 

do Estado. Direito Constitucional. 

Pessoas. Bens. Ato e fato jurídico. 

Obrigações e Contratos. Posse e 

propriedade. 

 

Organização Empresarial (30h) 

A empresa e o ambiente: função 

social, função econômica, ambiente 

interno e externo. Cultura 

organizacional. Mudança 

Organizacional. 

Departamentalização. Delegação. 

Centralização e Descentralização. 

Tipos de empresa. Estatuto da micro 

e pequena empresa. O papel das 

micro e pequenas empresas. 

Tributos. Processo de abertura e 

registro. 

 

Contabilidade de Custos (60h) 

Introdução à contabilidade de 

custos: natureza, importância, 

conceito, histórico, objetivos e 

princípios. Terminologia e 

expressões. Classificação e 

nomenclaturas de custos. Inventário 

de materiais. Formação do preço de 

venda. Métodos de custeio. Ponto de 

equilíbrio. 

 

Metodologia de Pesquisa Técnica 

e Científica (30h) 

Normas técnicas da ABNT. Projetos 

técnicos. Coleta de informações. 

 

Legislação Trabalhista, Tributária 

e Empresarial (60h) 

Legislação Trabalhista, Tributária e 

Empresarial: noções preliminares. 

Direito do Trabalho, Direito 

Tributário e Direito Empresarial. 

Atividades operacionais da empresa. 

 

Responsabilidade Social e 

Ambiental (30h)  
Gestão social e ambiental. Políticas 

ambientais e sociais nas 

organizações. Desenvolvimento 

sustentável e crescimento 

econômico. 

 

Contabilidade Comercial (60h) 

Comércio e classificação das 
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Público e de Direito Privado. 

 

 Conhece as normas e legislações 

trabalhistas, tributária e empresarial. 

 

 Identifica as normas de Direito do 

Trabalho, de Direito Tributário e do 

Direito Empresarial e suas 

implicações. 

 

 Identifica os direitos e as obrigações 

trabalhistas decorrentes do vínculo 

empregatício. 

 

 Conhece a legislação da profissão 

contábil. 

 

 Conhece os procedimentos e as 

normas técnicas da profissão. 

 

 Conhece os princípios, as normas e 

a legislação da prática contábil. 

 

 Analisa e interpreta a destinação do 

resultado nas demonstrações 

contábeis. 

 

 Conhece as operações contábeis 

decorrentes de organizações 

comerciais. 

 

 Identifica e interpreta os quocientes 

da análise das demonstrações 

contábeis. 

 

 Calcula a incidência dos impostos e 

tributos nas operações realizadas. 

 

 Analisa, interpreta e apropria os 

valores da folha de pagamento. 

 

 Identifica e avalia tipos e modelos 

de planejamento financeiro. 

 

 Identifica o retorno do capital 

investido. 

 

 Analisa e interpreta as 

demonstrações contábeis. 

 

 Interpreta análises de balanço. 

 

de medidas estatísticas. 

 

 Executa planejamentos financeiros. 

 

 

orçamentos financeiros e 

quantitativos 

 

 Gestão orçamentária e 

disponibilidades 

 

 Legislação da profissão contábil 

 

 Código de ética profissional 

 

 Comitê de pronunciamento contábil 

 

 Contabilidade ambiental 

 

 Medidas estatísticas de posição, 

tendência e dispersão e suas 

representações gráficas 

 

 Lei nº 4.320/64 e suas alterações 

 

 Normas e princípios de 

contabilidade pública 

 

 Lei complementar 101/2000 

 

 Aspectos legais de licitações e 

contratos 

 

 Prática profissional 

 

 

sociedades. Constituição da 

empresa. Depreciação e 

Amortização. Registro de operações 

com mercadorias: compras, 

estoques, vendas e incidências de 

tributos. Controle e avaliação de 

estoque. Custo. Mercadorias 

vendidas.  Apuração do resultado. 

Operações com pessoal. Operações 

financeiras. Balancete de 

verificação. 

 

Ética Profissional (30h) 

Fundamentos da ética. Legislação 

profissional. Código de ética. 

 

Estrutura e Análise de Balanço 

(60h) 

Demonstrações contábeis: balanço 

patrimonial. Demonstração do 

resultado do exercício. 

Demonstração das mutações do 

patrimônio líquido. Demonstração 

do valor adicionado. Demonstração 

do fluxo de caixa. Análise das 

demonstrações contábeis: análise 

vertical e horizontal. Análise de 

liquidez, endividamento e da 

rentabilidade, retorno do capital 

investido. Diagnóstico econômico e 

financeiro. 

 

Administração Financeira e 

Orçamentária (45h) 

Fundamentos da Administração 

Financeira. Objetivos.  Áreas de 

atuação.  Finalidades. Profissionais 

da área. Planejamento financeiro. 

Fontes de financiamento. 

Orçamento. Capital de giro. 

Administração de caixa. 

 

Tópicos Especiais em 

Contabilidade (45h) 

Prática profissional. Contrato de 

prestação de serviços. DHP. 

DECORE. Educação continuada. 

Tecnologias aplicadas à profissão 

contábil. Estrutura normativa da 

profissão. Ambientes e 

procedimentos internos e externos 

da organização. 
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 Conhece os fundamentos, os 

objetivos, a estrutura, a organização 

e o funcionamento da gestão 

financeira. 

 

 Executa cálculos, gráficos e tabelas 

utilizando o sistema orçamentário. 

 

   Identifica as atividades da 

profissão contábil. 

 

 Conhece medidas estatísticas para 

transcrever dados extraídos da 

contabilidade das organizações. 

 

 Define indicadores de desempenho 

na execução do planejamento. 

 

 

Estatística Aplicada (30h) 

Introdução à estatística. Tabelas e 

gráficos. Análise de dados e 

indicadores. Probabilidade. 

 

Contabilidade Pública (45h) 

Conceito. Campo de atuação. 

Objetivos. Contabilidade pública. 

Regimes contábeis. Sistemas de 

contas. Estrutura do plano de contas. 

Escrituração contábil. 

Demonstrações contábeis. Licitações 

e contratos. 

 

Prática Profissional (60h) 

Análise, interpretação e prática de 

abertura e registro de uma empresa. 

Escrituração contábil. Apuração dos 

custos, despesas e receitas. 

Apuração do resultado do exercício. 

Elaboração das demonstrações 

contábeis. 
 


