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DISCIPLINA

Código Carga horária

'" Aula Teórica; 'Aula Prática)

Controladoria

AT" AP~ Total

30 h

Ementa
Estudo dos fundamentos teóricos da controladoria como ramo do conhecimento e como
unidade organizacional. Análise dos aspectos relacionados as finalidades, funções,
atividades e procedimentos da controladoria, bem como, dos aspectos operacionais e
estratégicos da controladoria. Estudo das teorias organizacionais e cornportamentais
associadas a controladoria. Planejamento e Controle (econômico e financeiro). Avaliação de
desempenho.

Gb etivos
Proporcionar aos alunos uma base teórica e prática no uso do controle econômico-
financeiro como instrumento de administração das empresas, desenvolvendo os conceitos
de pianejamento e controle dos resultados, da avaliação de desempenho e das atividades
básicas de controladoria.



Conteúdo Pro ramático

I-Conceitos, Gbjetivos e Estrutura;
Missão da controladoria
Controladoria como órgão empresarial
Controladoria como ramo do conhecimento
Conceitos básicos de controle e o que os administradores devem controlar
Perfil e funções do controller
Elementos da Controladoria e sua aplicação
Processos básicos e princípios fundamentais de controle
0 orçamento como um meio de controle
Sistema empresa e seu ambiente
Visão sistêmica da empresa
Missão da empresa
Definições de eficácia, eficiência e resultado econômico
Processo de gestão: planejamento; execução e controle;
Planejamento estratégico, tático e operacional;
Modelo de gestão; sistema de gestão;
Estrutura organizacional e principais atribuições da controladoria
Modelo de decisão
Modelo de informação
Modelo de Mensuração
Sistemas de informações
Apuração de resultado por atividades
II- A Controladoria na Estratégia
III-A Controladoria no planejamento, programação e controle.
Cases de sucesso/insucesso

Atividades Práticas — ru os de ........alunos

Metodolo ia
As aulas serão expositivas dialogadas, com a participação constante dos alunos, onde o

professor apresenta exemplos e vivência prática (estudos de casos) e juntos constroem o
conhecimento e as alternativas de solução dos problemas, por meio de ferramentas de
multimídia (power pint), quadro branco e outros métodos didáticos, Também serão
realizados seminários para apresentação dos trabalhos e conteúdos desenvolvidos pelos
alunos. As aulas serão feitas por meio da abordagem híbrida, com aulas presenciais e
online síncronas, com a utilização de plataformas de videoconferências (moodle, googie
rneet, classroom e outras). 0 sistema de controle de presença será por meio das
ferramentas das próprias plataformas, como Google Aftendance, bem como a interação
entre aluno/professor.



Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

- A avaliação consiste em um processo contínuo por meio de trabalhos individuais (resumos

de textos e cases) e em grupos (preparação e apresentação de seminários) e

eventualmente, prova escrita. As avaliações terão conceito de 0 a í00 com pesos

específicos para cada tipo de avaliação. Ao final, a média será a soma de todos os

trabalhos/provas realizados dividido pelos pesos de cada um.
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