
Manual do Aluno
Graduação a distância em Ciências Contábeis



Reprodução proibida. Art. 184  
do Código Penal e Lei 9.610 de  

19 de fevereiro de 1998.

Todos os direitos reservados
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE

CATÓLICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO A DISTÂNCIA

© PUCMINAS, 2013

ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES: 
Telefone: (31) 3238-5656 

www.virtual.pucminas.br/faleconosco

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Grão Chanceler Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Reitor 

Vice-reitora

Prof. Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães 

Profa. Patrícia Bernardes

Pró-reitor de Extensão 

Pró-reitor de Gestão Financeira

Pró-reitora de Graduação

Pró-reitor de Logística e Infra-estrutura

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Pró-reitor de Recursos Humanos

Prof. Wanderley Chieppe Felippe 

Prof. Paulo Sérgio Gontijo do Carmo

Profª. Maria Inês Martins

Prof. Rômulo Albertini Rigueira

Prof. Sérgio de Morais Hanriot

Prof. Sérgio Silveira Martins

 

PUC MINAS VIRTUAL

Diretora de Ensino a Distância Prof. Marcos André Silveira Kutova

Autoria e Revisão Equipes Pedagógica e Tecnológica 

Design Gráfico e Diagramação Equipe de Produção de Material Didático  



Sumário

1. O projeto pedagógico do curso de graduação  
a distância em Ciências Contábeis ........................ 05

1.1.  Quais são os objetivos do curso? ...................................................  05

1.2.  Como o curso está organizado? .....................................................  06

1.3.  Como será realizado o estágio curricular?  .................................  14

1.4.  O que são os Trabalhos Investigativos (TIs)?  
Quando e como serão desenvolvidos? .........................................  14

1.5.  O que são Atividades Complementares de Graduação? ...........  15

1.6.  Como serão realizadas as atividades a distância? .......................  16

1.7.  Como e quando acontecerão os encontros presenciais? .........  16

1.8.  Que material didático cada aluno(a) recebe? ..............................  16

1.9.  Como os(as) alunos(as) do curso serão avaliados? ....................  17

2. Orientações gerais para alunos(as)  
de cursos a distância ............................................... 18

2.1.  Da matrícula ........................................................................................  18

2.2.  Da realização do curso .....................................................................  20

2.3.  Das provas presenciais ......................................................................  22

3.  Acesso ao curso ...................................................... 23

4. Atendimento ao(à) aluno(a) .................................. 25

5. Requisitos tecnológicos para o  
bom andamento do curso ...................................... 26



Boas-vindas

Prezado(a) aluno(a), 

Seja bem-vindo(a) ao curso de graduação a distância em Ciências Contábeis!

Como aluno(a) dessa modalidade de estudos, você não terá a obrigação de estar fisicamente 
presente, todos os dias, num mesmo espaço, com colegas e professores(as). Para ajudá-lo(a) em 
seu trabalho, apresentamos para você, neste manual, orientações básicas que podem contribuir 
para sua maior autonomia na realização das atividades propostas ao longo do curso.

Um curso a distância apresenta características próprias – mais uma vez ressaltamos, não está 
subordinado às noções tradicionais de tempo e espaço – e pode ser ajustado ao ritmo de 
trabalho de cada indivíduo permitindo, portanto, maior flexibilidade em sua realização. Como 
exemplo dessa flexibilidade, apontamos a escolha do local e do horário de estudo e da entrega 
de atividades propostas, dentro de um cronograma pré-estabelecido. Em contrapartida, estudar a 
distância exigirá de você um planejamento cuidadoso de suas ações, tais como a utilização plena 
dos recursos tecnológicos disponíveis, a leitura frequente e atenta das orientações indicadas pelo(a) 
professor(a), o estabelecimento de um programa semanal de estudos, a participação nos espaços 
de interação previstos para o curso e o respeito ao cronograma elaborado, com datas limites para 
início e término das atividades previstas para cada um dos componentes curriculares do curso. 

Não se esqueça! Você não está sozinho(a) nessa caminhada. No curso, você contará com o apoio 
de professores(as) e tutores(as). Eles(as) acompanharão o seu desenvolvimento e o de seu grupo, 
esclarecendo questões de conteúdo e auxiliando na organização de uma estrutura cooperativa 
de aprendizagem, em nosso ambiente de ensino-aprendizagem na Internet.

Esperamos que a leitura atenta deste documento permita que você tenha uma visão geral de seu 
curso e das ferramentas disponíveis à realização do trabalho que está à sua frente. 

Desejamos a você sucesso profissional e grandes conquistas na área de conhecimento em que 
está investindo.

Coordenação da PUC Minas Virtual 
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1.  O projeto pedagógico do curso de graduação a 
distância em Ciências Contábeis

O curso de graduação que você está iniciando tem como referências as Diretrizes 
Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para o curso 
de Ciências Contábeis, o Parecer CNE/CES nº 329/2004, de 11 de novembro de 2004, 
a Resolução CNE/CES nº 10, de 6 de dezembro de 2004, e a legislação reguladora de 
cursos de graduação a distância, definidas pelo MEC. Ao indicarmos essa documentação, 
esperamos que você se sinta confiante de que as orientações dos órgãos que controlam os 
cursos de graduação estão sendo observadas e atendidas.

1.1. Quais são os objetivos do curso?

Pretende-se que este curso de graduação a distância em Ciências Contábeis possa:

1. oferecer-lhe acesso à educação superior, na modalidade da educação a distância;

2. habilitar você para o exercício da profissão de contador, com capacidade analítica e 
crítica, orientado por princípios éticos na sua prática profissional, apto a exercer suas 
responsabilidades com expressivo domínio das funções contábeis;

3. promover oportunidades para que você desenvolva a compreensão das questões contá-
beis nos diferentes modelos de organização, de âmbito nacional e internacional;

4. oferecer-lhe oportunidades de desenvolvimento de capacidade crítico-analítica de 
avaliação das implicações organizacionais, frente às tecnologias da comunicação e da 
informação.

5. conduzi-lo para:

- utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis; 

- elaborar demonstrações contábeis e relatórios gerenciais de natureza econômico-
financeira;

- desenvolver uma visão interdisciplinar no exercício das atividades contábeis; 

- organizar, processar, interpretar e fornecer informações contábeis-gerenciais estra-
tégicas, para a tomada de decisões, quaisquer que sejam os modelos organizacio-
nais;

- traduzir informações contábeis, em linguagem acessível aos diversos usuários; 

- liderar e articular, no âmbito nacional, mudanças inerentes ao cenário econômico;

- ter visão global dos negócios e das atividades empresariais na sociedade atual;

- contribuir para a solução de problemas inerentes à área contábil e dar respostas 
adequadas a situações contingentes;

- liderar e articular equipes multidisciplinares na coleta e sistematização de dados.
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1.2. Como o curso está organizado?

O curso de graduação a distância em Ciências Contábeis está organizado em oito períodos, 
cada um deles com diferentes componentes curriculares – também comumente chamados 
de “disciplinas” –, totalizando uma carga horária de 3.256 horas.

Nesta seção, você tomará conhecimento da distribuição dos componentes curriculares 
por período, para que tenha uma visão geral do curso e se programe para as atividades 
previstas. 

Organização de cada período do Curso

1º Período: 

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga  

Horária

Contabilidade Introdutória
Estrutura conceitual básica. Visão das demonstrações contábeis. 
Estática patrimonial: conceituação do patrimônio e elementos 
constitutivos; configurações patrimoniais; equação fundamental. 
Dinâmica patrimonial: fatos contábeis e sua classificação; variações do 
patrimônio líquido, balanços sucessivos. Registros contábeis básicos: 
contas, plano de contas, método das partidas dobradas, aplicação 
do regime de competência, balancete de verificação, apuração do 
resultado. Livros contábeis: razão e diário. Operações com mercadorias, 
sem registro dos impostos: inventário periódico.

xx 68

Teoria da Contabilidade
Objetivos e metodologia da contabilidade. História e evolução da 
contabilidade. Principais escolas do pensamento contábil. Escola 
européia e escola norte-americana. Princípios fundamentais de 
contabilidade.

xx 68

Leitura e Produção de Textos

Estudo dos diferentes fatores envolvidos nas práticas de leitura e de 
escrita de gêneros do espaço acadêmico e da atividade profissional do 
bacharel em ciências contábeis. Prática de escrita dos gêneros resumo 
e resenha acadêmicos, parecer e relatório.

xx 68

Introdução ao Estudo do Direito
Noções de Direito. Fontes do Direito. Direito público: constitucional, 
administrativo e penal. Direito Privado: Civil e Comercial.

xx 68

Matemática

Conjuntos numéricos. Funções lineares e quadráticas. Equações e 
inequações. Funções exponenciais e logarítmicas. Noções de limite. 
Derivadas e suas aplicações.

xx 68

Carga Horária (TOTAL): 340
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2º Período:

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga  

Horária

Contabilidade Básica
Estrutura completa do balanço patrimonial e da demonstração do 
resultado. Operações financeiras pré e pós-fixadas de naturezas ativas 
ou passivas, retenções na fonte; controle e avaliação de estoques em 
empresas comerciais e prestadoras de serviços; tratamento contábil 
dado aos tributos incidentes nas operações de compra e venda nas 
empresas comerciais, industriais e de serviços.

Contabilidade 
Introdutória

68

Direito Empresarial
Direito empresarial. Pessoa jurídica. Ato empresarial. Empresa individual. 
Sociedades empresariais. Falência e recuperação empresarial. Títulos 
de crédito e cheque.

xx 68

Estatística Básica
Introdução à Estatística. Técnicas de amostragem. Medidas estatísticas. 
Introdução à Probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuições discretas
De probabilidade: binominal e hipergeométrica. Distribuição normal.

xx 68

Filosofia: Modernidade
A Filosofia como busca do fundamento do conhecimento e do sentido 
da vida. As origens da Filosofia. A dimensão simbólica do ser humano. 
Ciência e Filosofia: o nascimento da modernidade e a racionalidade 
instrumental. A busca da verdade em uma sociedade em 
transformação. A sociedade de consumo e afragmentação do 
homem moderno.

xx 68

Metodologia do Trabalho Científico

O pensamento científico: fundamentos, modalidades e etapas da 
pesquisa e do trabalho científico. Métodos e técnicas para elaboração 
e apresentação de trabalhos acadêmicos e de projetos de pesquisa.

xx 68

Administração Geral

Conceitos básicos sobre a organização, suas funções e os processos 
administrativos. Evolução do pensamento da administração e sua 
contribuição para a estruturação e a gestão empresarial. Modelos e 
estratégias contemporâneas de administração.

xx 68

Carga Horária (TOTAL): 408
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3º Período:

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga  

Horária

Contabilidade Intermediária

Estudo do ativo não circulante: acréscimos e baixas, métodos de 
depreciação, amortização e exaustão. Estudo do patrimônio líquido. 
Combinação de negócios. Demonstração de lucros e prejuízos 
acumulados. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Juros 
sobre capital próprio.

Contabilidade  
Introdutória

68

Direito Tributário
Direito Tributário na Constituição Federal. Direito Tributário no CTN e 
na legislação esparsa. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 
Sanções  tributárias  administrativas e penais.

xx 68

Estatística Aplicada
Teórica: inferência para a média e proporção. Noções de números 
índices.  Correlação.  Regressão linear simples. Prática: utilização do 
software estatístico minitab e/ou excel. Síntese gráfica e numérica de 
dados. Modelos de probabilidade. Inferência estatística. Correlação e 
regressão.

xx 68

Ciências Sociais e as Organizações
Conceitos fundamentais das Ciências Sociais: indivíduo, sociedade, 
cultura e poder. O papel das organizações na constituição do mundo 
moderno. Transformações sociais no mundo do trabalho.

xx 68

Introdução à Ciência Atuarial
Conceitos, legislação e estrutura dos mercados de seguros e 
previdenciário. Importância dessas entidades no contexto econômico 
e social nacional. A ciência atuarial. O papel do atuário nas entidades 
de previdência complementar e nas seguradoras. Regimes financeiros 
adotados pela previdência social e complementar. Projeções atuariais 
dos planos de benefício de caráter previdenciário.

xx 34

Cultura Religiosa
O fenômeno religioso. Experiência religiosa e experiência de Deus. As 
categorias fundamentais de interpretação e de linguagem do fenômeno 
religioso. A Bíblia: livro de formação cultural do Ocidente. A Bíblia e 
sua formação histórica, cultural, literária e espiritual. Os critérios de 
interpretação, os temas e as perspectivas de estudo da bíblia e a abertura 
a experiência de Deus. O Cristianismo, sua origem, fundamentos e a pessoa 
de Jesus. Os desafios do diálogo ecumênico e inter-religioso no contexto 
de um mundo globalizado. Fundamentos para a práxis cristã a partir do 
ensino social da Igreja. A categoria pessoa, fundamento antropológico 
do ensino social da Igreja, em diálogo com as categorias antropológicas 
contemporâneas. Análise de temas atuais à luz do ensino social: a 
família e a dimensão afetivo-sexual, o mundo do trabalho e a situação 
da propriedade, o sentido da economia; a ordem social e política, a 
consciência de cidadania, o compromisso com o cuidado e a defesa 
da vida e as perspectivas de construção de uma nova ordem mundial 
centrada no amor e na paz.

xx 102

Carga Horária (TOTAL): 408
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4º Período:

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga  

Horária

Contabilidade Avançada
Métodos de avalição de investimentos: custo e equivalência patrimonial. 
Consolidação das demonstrações contábeis. Demonstração do valor 
adicionado. Demonstração do fluxo de caixa.

Contabilidade 
Intermediária

68

Contabilidade Fiscal e Tributária
Imposto de renda das pessoas físicas. Apuração de tributos das pessoas 
jurídicas: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Retenções de 
tributos na fonte. Escrituração fiscal dos tributos. Contabilização do 
imposto de renda e contribuição social diferidos.

Contabilidade 
Intermediária e 

Direito Tributário
68

Direito do Trabalho e Legislação Previdenciária
Características gerais. Sujeitos da relação individual de trabalho. 
Nascimento e dinâmica do contrato individual de trabalho. Direitos 
trabalhistas e obrigações legais e tributárias vinculadas às relações de 
trabalho. Legislação previdenciária.

xx 68

Matemática Financeira
Capitalização simples e composta: juros, montante, descontos, valor 
presente. Séries de pagamentos. Métodos de avaliação de fluxos de 
caixa. Equivalência de alternativas de recebimentos e pagamentos. 
Sistemas de amortização de empréstimos. Análise de investimentos. 
Uso de calculadora financeira.

xx 68

Macroeconomia
Fundamentos de teoria e política macroeconômica. Contabilidade social. 
Principais agregados macroeconômicos. Noções sobre números-índices. 
Noções básicas do modelo clássico e do modelo keynesiano. Noções 
de economia monetária – conceito e funções da moeda, oferta de 
moeda, demanda de moeda, moeda e demanda agregada, inflação, 
instrumentos de política monetária, estrutura e organização do sfn. 
Noções de economia internacional – mercado de câmbio e balanço de 
pagamentos. Política fiscal e déficit público.

xx 68

Microeconomia
Introdução geral e conceitos fundamentais. O mercado e estruturas de 
mercado. A demanda, a oferta, o equilíbrio de mercado, a elasticidade. 
A empresa, a produção, o curto prazo e o longo prazo. Custos de 
produção nos curto e longo prazos. Ponto de equilíbrio. Critérios para 
otimização do lucro.

xx 68

Carga Horária (TOTAL): 408
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5º Período:

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga  

Horária

Sistemas Contábeis I
Sistemas integrados de gestão: prática das operações contábeis, rotinas 
de pessoal, patrimonial.

Contabilidade 
Intermediária

68

Contabilidade de Custos
A contabilidade de custos e sua importância para a gestão e o controle. 
Princípios contábeis aplicados. Conceitos gerais e classificações dos 
custos de produção. Elementos de custo: materiais diretos e mão-de-
obra direta – apuração, valoração, aspectos fiscais e contabilização. 
Custos indiretos de fabricação – departamentalização, critérios de rateio, 
taxa de aplicação. Distinções do custo de produção. Custos dos produtos 
vendidos e apuração do resultado. O esquema básico de contabilidade 
de custos (custeio por absorção). Critérios de avaliação dos estoques. 
Produção equivalente e conjunta.

Contabilidade 
Intermediária

68

Planejamento e Gestão Governamental
Funções do estado. Noções sobre administração pública. Aspectos 
constitucionais e legais do planejamento e orçamento. Instrumentos 
de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei OrçamentáriaAnual. Pressupostos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Elaboração e conteúdo da proposta orçamentária. Processo 
orçamentário. Determinações e restrições legais da gestão orçamentária 
e financeira. Alterações orçamentárias. Princípios orçamentários e 
contábeis aplicados ao setor público. Execução orçamentária da receita 
e despesa.

Contabilidade 
Básica

68

Planejamento Tributário
Aspectos conceituais do planejamento tributário. Planejamento 
tributário em tributos diretos. Planejamento tributário em tributos 
indiretos. Contencioso fiscal como forma de planejamento tributário

Contabilidade 
Fiscal e Tributária

68

Filosofia: Antropologia e Ética
Principais concepções filosóficas de ser humano ao longo da história e 
suas relações com as diversas áreas do saber. O homem como ser no 
mundo e de cultura. A dimensão ética da ação humana: a fenomenologia 
do Ethos. A problemática da ética e os desafios do homem na sociedade 
contemporânea e a sua relação com os diversos campos do saber.

xx 68

Estágio
A formação do contador: principais características do profissional da 
contabilidade. Integração aluno/ambiente empresarial. Órgãos de 
representação. Acompanhamento, supervisão e avaliação das etapas 
do projeto de estágio.

Metodologia 
do Trabalho 

Científico
68

Carga Horária (TOTAL): 408
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6º Período:

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga  

Horária

Sistemas Contábeis II
Obrigações tributárias acessórias: prática das operações fiscais com 
a utilização de sotware contábil, e obrigações acessórias, utilizando 
aplicativos dos órgãos federais, estaduais e municipais.

Sistemas 
Contábeis I

68

Análise de Custos
Aplicações da análise de custos e os sistemas de acumulação e apuração 
de custos. Custos por processo contínuo e por encomenda. Métodos 
de custeamento: variável e por absorção. Análise da relação custo, 
volume e lucro. Custos para tomada de decisões: comprar ou fabricar, 
terceirização, limitações da capacidade produtiva. Custo-padrão e   
análise das variações. Custeio baseado em atividades. Gestão de preços. 
Implantação de sistemas de custos.

Contabilidade de 
Custos

68

Contabilidade Governamental
Aspectos introdutórios da contabilidade aplicada ao setor público. Plano 
de contas e sistemas da contabilidade pública. Princípios contábeis 
aplicados ao setor público. Contabilidade patrimonial e seus critérios 
de mensuração. Estrutura e análise das demonstrações contábeis 
aplicáveis ao setor público.

Planejamento 
e Gestão 

Governamental
68

Auditoria 
Definição da natureza e objetivos da auditoria, descrição das respectivas 
normas aplicáveis, detalhamento das etapas que compõem o processo. 
Estudo dos controles internos, aplicação dos procedimentos técnicos 
nas contas patrimoniais e de resultado, elaboração de relatórios.

Contabilidade 
Avançada

102

Administração Financeira
Características das funções de controladoria – conceito de controle 
gerencial. Funções da controladoria. A dinâmica econômica e financeira 
da empresa. Planejamento financeiro de curto prazo. Estratégias de 
gerenciamento de capital de giro. Planejamento financeiro de longo 
prazo. Análise de risco e retorno. Estrutura e custo de capital. Fluxo 
de caixa de longo prazo. Análise de viabilidade econômica e financeira.

Matemática 
Financeira

68

Estágio Supervisionado I
O desenvolvimento de competências e habilidades associadas ao 
conhecimento contábil. A pesquisa como meio de capacitação do 
contador na construção da postura empreendedora e na busca de 
soluções e propostas de mudanças no ambiente organizacional.

Estágio 84

Carga Horária (TOTAL): 458
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7º Período:

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga  

Horária

Análise das Demonstrações Contábeis
Objetivos, critérios e aplicações da análise de balanços. Análises a 
partir das demonstrações contábeis: o estudo dos índices de liquidez, 
prazos operacionais e giros, endividamento, lucratividade/rentabilidade, 
tempo médio de vida dos ativos permanentes. Análise vertical e 
horizontal. Limitações da análise. Over-trading. Método dupont: giro 
versus margem. Índices de insolvência. Modelo dinâmico. Processos 
de avaliação gerencial das demonstrações contábeis.

Contabilidade 
Avançada

68

Controladoria em Agronegócios
Evolução histórica e econômica do agronegócio. Fluxo contábil 
na agropecuária. Natureza legal e tributária das empresas rurais. 
Evidenciação dos ativos biológicos e produtos agrícolas nas 
demonstrações contábeis.

Contabilidade 
Intermediária

68

Estágio Supervisionado II
A relação teoria-prática e a visão abrangente do contexto organizacional. 
O estágio como um processo de desenvolvimento de potencialidades 
individuais e a adoção de modelos e métodos de controle no âmbito 
das entidades organizacionais.

Estágio 
Supervisionado I

102

Contabilidade e Orçamento Empresarial
Aspectos fundamentais do planejamento e controle orçamentário. O 
processo de gestão: planejamento, execução e controle. O orçamento: 
evolução, histórico, objetivo e características. Os tipos de orçamentos. 
Orçamento de vendas. Orçamento de produção. Orçamento de 
despesas operacionais. Orçamento de investimentos. Orçamento de 
caixa. Demonstração de resultado do exercício projetado. Controle 
orçamentário.

Administração 
Financeira e 

Contabilidade 
Avançada

68

Planejamento e Gestão Estratégica
O planejamento e a gestão estratégica: políticas, objetivos e metas. 
Técnicas de planejamento. O processo estratégico: planejamento, 
controle e avaliação. O sistema de informações gerenciais e o controle 
para o planejamento: o processo decisório. A estratégia de negociação: 
envolvimento e comprometimento.

Adminstração 
Financeira

68

Logística das Organizações
Abordagem sistêmica e contingencial e sua contribuição na organização 
empresarial. Logística e estratégias empresariais: orientação para o 
usuário; Planejamento de operações logísticas: orientação para os 
recursos; Gestão eficaz de operações logísticas: orientação para a 
informação. Administração da produção: JIT (Kanban); MRP.

xx 68

Carga Horária (TOTAL): 442
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8º Período:

Componentes Curriculares e Conteúdos Previstos Pré-requisito
Carga 

Horária

Controladoria e Gestão
Aspectos conceituais da controladoria. Sistemas de informação gerencial. 
Gestão estratégica de custos para tomada de decisões. Gestão econômico- 
financeira para tomada de decisões. Descisões estratégicas sobre investimentos 
em projetos e novos negócios. Gestão de riscos empresariais modelos 
contemporâneos de gestão.

Administração 
Financeira e 

Análise de Custos
68

Contabilidade de Instituições Financeiras e Mercado de Capitais
Instituições financeiras – definição e origem dos bancos; plano contábil dos 
bancos e normas do banco central. Análise e contabilização de operações 
específicas da atividade. Mercado de capitais – história, conceitos e estrutura. 
Comparação com o mercado financeiro.

Contabilidade 
Intermediária

68

Estágio Supervisionado III
Integração de conhecimentos teóricos e práticos para a finalidade de 
aprimoramento do profissional contábil. A organização e a contabilidade perante 
a comunidade e o cumprimento de exigências legais e ambientais. Elaboração 
de relatórios e propostas para a gestão e controle empresarial.

Estágio 
Supervisionado 

II
96

Tópicos Especiais em Contabilidade
Esta disciplina deve contemplar conteúdos cuja temática tenha surgido durante 
o curso, decorrente da evolução da ciência contábil, ou por exigências legais, 
ou ainda pelo surgimento de novas tecnologias, que não estejam contemplados 
no currículo.

Contabilidade 
Intermediária

68

Perícia Contábil
História. As provas admitidas no direito. O perito e o código de processo 
civil e a consolidação das leis do trabalho. Estudo da prova pericial contábil. 
Fundamentos, espécies, classificação, finalidade e normas da perícia contábil. A 
atuação do perito contador, do assistente técnico e o código de ética. Técnicas 
do trabalho pericial contábil. Noções de arbitragem e juízo arbitral.

Contabilidade 
Intermediária

68

Contabilidade Internacional
Aspectos inflacionários e cambiais que afetam as demonstrações contábeis – 
conceitos gerais. Contabilidade em moeda constante e os impactos das variações 
do poder aquisitivo da moeda em relação aos itens monetários e não monetários. 
Conversão das demonstrações contábeis para moeda estrangeira, comparando 
os impactos e critérios de conversão propostos por órgãos de representação 
internacionais frente ao critério proposto por órgãos norte-americanas que 
controlam e fiscalizam a atividade contábil e o mercado de valores mobiliários 
nos estados unidos. Os princípios contábeis internacionais frente aos princípios 
adotados no Brasil.

Contabilidade 
Intermediária

68

Carga Horária (TOTAL): 436

ATENÇÃO: Para completar a carga horária do curso e atender às exigências do Conselho Nacional 
de Educação1, o(a) aluno(a) deverá, ao longo do curso, participar de atividades complementares, 
num total equivalente a 100 horas, cujo detalhamento você encontra na página 15.

Subtotal obtido pelo somatório da carga horária dos componentes curriculares 2.156

Atividades complementares 100

TOTAL CARGA HORÁRIA 3.256

1 Conforme Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES nº 10, de 6 de dezembro de 2004.
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1.3. Como será realizado o estágio curricular?

A partir do quinto período do Curso, após a sua matrícula no componente curricular 
“Estágio”, você será orientado no desenvolvimento de atividades de aprendizagem social, 
cultural e profissional, em situações reais de vida e de trabalho. 

O estágio pode ser realizado na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, respeitando-se a legislação pertinente. A empresa/organização onde 
essa prática será feita, em situações reais, precisa estar regularmente constituída e oferecer 
oportunidades que, de fato, permitam a você aplicar os conhecimentos que construiu e 
estimulá-lo a ações empreendedoras.

Haverá um(a) Coordenador(a) de Estágio Supervisionado, para oferecer um suporte 
institucional a você, às empresas e às instituições envolvidas. Não se esqueça de que essa 
experiência acontecerá no decorrer do curso, do quinto ao oitavo período, considerando 
as disciplinas de Estágio e Estágio Supervisionado I, II e III. 

Como prática de estágio supervisionado podem, ainda, ser consideradas as atividades de 
extensão universitária, tais como projetos de pesquisa aplicada, para pequenos empresários, 
voltados para a otimização de resultados; consultorias a artesãos quanto aos impostos 
e regularização de suas atividades; orientações a pessoas físicas, quanto à prestação de 
contas com o fisco; assessorias técnicas a entidades não governamentais, filantrópicas e 
congêneres (Terceiro Setor), referentes às prestações de contas de gastos provenientes de 
convênios e de outros instrumentos, firmados junto aos entes governamentais; realização 
de cursos específicos a integrantes de entidades da comunidade; etc.

1.4.  O que são os Trabalhos Investigativos Interdisciplinares (TIs)?  
Quando e como serão desenvolvidos?

No Curso, há previsão de uma série de Trabalhos Investigativos Interdisciplinares que, 
como o próprio nome indica, estimulam a pesquisa como prática pedagógica cotidiana, 
colaborando para que os componentes curriculares se interrelacionem e alcancem 
um objetivo comum: a produção de conhecimentos que possam contribuir para o 
desenvolvimento da área profissional específica, no sentido de que você possa expandir 
a sua capacidade de problematizar, de formular hipóteses, e de elaborar alternativa(s), o 
que resultará na potencialização de sua capacidade analítico-crítica.

Os trabalhos investigativos interdisciplinares ocorrerão do primeiro ao sexto período do 
curso por meio das atividades interdisciplinares. Essas atividades, propostas pelos(as) 
professores(as) do período, têm coordenação e acompanhamento específicos.

Todas as informações a respeito dos trabalhos investigativos interdisciplinares serão 
divulgadas pela coordenação de Atividades Investigativas e Interdisciplinares por meio 
de comunicados e no quadro de avisos das disciplinas.

O conteúdo do trabalho investigativo interdisciplinar será apresentado na forma escrita, de 
acordo com as normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), estudadas em “Metodologia do Trabalho Científico”. 
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1.5. O que são Atividades Complementares de Graduação?

As Atividades Complementares de Graduação (ACG) são aquelas que cada aluno(a), 
segundo seus interesses, deve realizar ao longo de sua formação, construindo um percurso 
acadêmico mais individualizado. 

Elas correspondem a 100 (cem) horas e são obrigatórias para o cumprimento do currículo 
do Curso de Ciências Contábeis. Essas atividades poderão ocorrer em qualquer etapa do 
curso, desde que previamente aprovadas pelo Colegiado de seu Curso, e deverão ser es-
colhidas dentre a seguinte lista de opções:

a. Participação em congressos, conferências, simpósios, seminários, oficinas, mesas-
redondas, vídeoconferências e atividades similares no campo das Ciências Contábeis;

b. Participação em programas de treinamento, desenvolvimento ou aperfeiçoamento pro-
fissional, desde que orientados para o exercício profissional contábil;

c. Exercício profissional em função correlata, com utilização de conhecimentos, técnicas 
e/ou práticas das Ciências Contábeis;

d. Atividades ou projetos de extensão;

e. Aprovação em componente curricular de graduação que seja complementar à área de 
Ciências Contábeis;

f. Atividades de monitoria;

g. Atividades de iniciação científica e projetos de pesquisa;

h. Estágios extracurriculares.

A comprovação das Atividades Complementares será feita por meio da apresentação de 
certificação de participação do(a) aluno(a), na qual deverá constar:

a. Nome da entidade promotora e/ou executora do evento;

b. Dados sobre a atividade (nome do evento, especialistas, condutores, programa, conte-
údo);

c. Carga horária prevista e cumprida pelo(a) aluno(a).

O(A) coordenador(a) do Curso de Ciências Contábeis, e/ou professores(as) por ele indicado 
(s), decidirá sobre o aceite ou não de cada atividade proposta recorrendo, quando for o 
caso, a novas informações junto à entidade promotora.

As informações relativas às Atividades Complementares e sua respectiva carga horária 
encontram-se publicadas no Manual de Atividades Complementares, que está disponível 
na apresentação do curso.
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1.6. Como serão realizadas as atividades a distância?

Em sua maioria, as atividades do curso serão desenvolvidas, por você, pela Internet, em 
ambiente específico de aprendizagem.

Ao longo de sua realização, você poderá contar com a mediação dos(as) professores(as), 
dos(as) tutores(as) e com o acompanhamento de uma equipe acadêmico-pedagógica e outra 
de suporte tecnológico. Lembre-se: você não está sozinho!

1.7. Como e quando acontecerão os encontros presenciais?

Como parte das atividades do curso, haverá de três a cinco encontros presenciais por 
período, aos quais você deverá comparecer no seu polo. Veja como esses Encontros estão 
caracterizados e distribuídos: 

1. Um encontro presencial, na abertura dos trabalhos de cada período letivo, que incluirá a 
apresentação, em vídeo, de uma palestra, sobre tema de interesse geral dos(as) alunos(as), 
gravada previamente, com um especialista de renome. A carga horária da palestra será 
computada como Atividade Complementar de Graduação.

2. De dois a quatro encontros presenciais – dependendo do número de disciplinas bem 
como da carga horária total do período cursado –, para a realização das avaliações 
presenciais, obrigatórias, de cada disciplina.

Essas atividades serão realizadas, prioritariamente, nos finais de semana (sábados e 
domingos), para atender às necessidades dos(as) alunos(as). Os polos em que as atividades 
se realizarão serão definidos pela demanda do Vestibular ou a critério da coordenação do 
curso. Lembre-se: o comparecimento às avaliações presenciais é exigência legal, definida 
pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC.

1.8. Que material didático cada aluno(a) recebe?

No primeiro encontro presencial de cada semestre letivo, você recebe: 

•  livro(s) didático(s), exceto para as disciplinas com bibliografia disponível na biblioteca 
virtual,

•  CD-ROM, com vídeos, simulações, animações e outros recursos importantes para a 
compreensão de determinados componentes curriculares. 

Além desses materiais, você terá acesso ao documento denominado "Manual do Aluno" 
em versão eletrônica disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem.

Caso haja algum problema relativo ao material didático, entre em contato, via Correio 
Acadêmico (correio eletrônico do ambiente virtual) com o Setor de Distribuição de Materiais 
da PUC Minas Virtual. 
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1.9. Como os(as) alunos(as) do curso serão avaliados?

Do total de 100 pontos distribuídos em cada disciplina (componente curricular), 30 pontos 
serão atribuídos a atividades feitas no ambiente virtual e 70 pontos serão distribuídos em 
duas avaliações presenciais, de 35 pontos cada, a serem realizadas no polo ao qual você 
se vincula, segundo cronograma divulgado no início de cada semestre e constante do 
calendário oficial da PUC Minas. Para ser aprovado, é preciso obter 60 pontos, dos 100 
distribuídos em cada componente curricular. 

Os resultados das avaliações serão lançados no ambiente virtual das disciplinas em que você 
está matriculado(a), durante todo o semestre, assim que feita a correção dessas avaliações, 
pelo(a) professor(a). Você deverá consultar os pontos obtidos, regularmente, para manter 
controle de seu desempenho acadêmico.

Ao final do semestre, haverá ainda uma última oportunidade de aprendizagem e aprovação, 
por meio de uma prova de reavaliação, cujo detalhamento você encontra na página 22.
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2.  Orientações gerais para alunos(as) de cursos  
a distância

Como aluno(a) de um curso a ser realizado a distância, para o sucesso de seus estudos, é 
fundamental inteirar-se:

a) das normas, regras e princípios que você deverá seguir; 

b) dos procedimentos e das atitudes que lhe será aconselhável adotar.

Assim, a seguir, apresentamos-lhe algumas orientações nesse sentido. Vale dizer, a consulta 
constante a este manual poderá ser de grande valia para o seu norteamento, no decorrer 
do curso. 

2.1. Da matrícula 

2.1.1. Como fazer a matrícula? 

Já por ocasião da inscrição no concurso Vestibular, você terá feito a opção pelo polo ao qual 
estará vinculado ao longo de seu curso. Uma vez divulgados os resultados do Vestibular, 
caso tenha sido aprovado e classificado, fará a sua matrícula, em princípio, regularmente, 
ou seja, em todas as disciplinas semestrais que constituem o período em que se encontra, 
considerando sua data de ingresso na Graduação. 

ATENÇÃO: Para matrícula no curso, você deverá possuir ou ter acesso a um 
computador conectado à Internet, conforme configuração básica divulgada pre-
viamente. 

No primeiro semestre do curso, para fazer a matrícula, você deverá dirigir-se ao polo ao 
qual se vincula presencialmente e, de posse dos documentos exigidos, proceder à inscrição 
nos componentes curriculares do semestre. Sua matrícula somente será efetivada depois de 
comprovado que você está em dia com o pagamento das matrículas e/ou mensalidades. A 
partir do segundo período, para efetuar a matrícula – o que será feito pela Internet -, você 
deve elaborar um Plano de Estudos, a ser aprovado pelo(a) Coordenador(a) Acadêmico 
(a) de seu curso. 

Em período anterior à matrícula, a coordenação acadêmica do curso divulgará os horários 
de provas por disciplina e por turno, de forma a possibilitar a escolha das disciplinas nas 
quais se matricular. Assim, você poderá evitar sobrecarga de provas em um mesmo turno.
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2.1.2. É possível o trancamento e/ou cancelamento de matrícula? 

Trancamento e cancelamento de matrícula obedecem aos critérios e procedimentos 
determinados pela PUC Minas para as disciplinas da Graduação. Assim como acontece 
nos demais cursos, não será permitido o trancamento de matrícula no 1º período do curso 
de graduação a distância em Ciências Contábeis. 

2.1.3. Por que preciso de e-mail cadastrado? 

Neste curso a distância, é importante que você tenha um e-mail cadastrado correta-
mente, uma vez que muitas de nossas interações utilizam esse instrumento. No ambiente 
virtual de seu curso, você usará o Correio Acadêmico para entrar em contato com os vários 
setores da PUC Minas Virtual, com suas perguntas e solicitações. É em seu endereço ele-
trônico que você receberá notificação de que sua mensagem foi respondida. Entre, então, 
no ambiente da disciplina, para tomar conhecimento da resposta e dar continuidade à 
interação, caso isso seja necessário ou de seu interesse. 

Além disso, comunicados institucionais, com informações essenciais sobre datas, locais, 
horários de realização de eventos obrigatórios, sobre qualquer modificação nos cronogra-
mas, sobre normas específicas de cada componente curricular serão enviados a você para 
esse endereço eletrônico ativo e funcionando bem. Essas mesmas informações estarão 
disponíveis no Correio Acadêmico, no item “Comunicados enviados”. 

ATENÇÃO: Certifique-se de que sua caixa postal tem espaço suficiente para 
receber mensagens. Assim, crie o hábito de acessá-la regularmente. Faça uma 
cópia das comunicações importantes. Lembre-se de apagar as mensagens já 
lidas e desnecessárias, para que haja espaço para as próximas. 

2.1.4. Como será feito o primeiro acesso ao curso? 

No início do primeiro semestre letivo, você deverá procurar, no Sistema de Gestão 
Acadêmica da PUC Minas (SGA), dois itens de identificação, fundamentais para o seu 
acesso aos componentes curriculares do curso: seu nome de usuário (login) e sua senha, 
que serão sua identidade eletrônica. Sempre que você quiser entrar no ambiente do curso, 
para realizar suas atividades de estudo, essa identificação lhe será exigida. No primeiro 
encontro presencial do curso de graduação em que está matriculado, você receberá 
orientações sobre o uso do SGA. Os dados de identificação mencionados – nome de usuário 
(login) e senha – lhe serão, também, enviados para sua caixa postal cadastrada. 
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Caso você tenha problemas no acesso ao curso, entre em contato, pelo telefo-
ne (31) 3238-5656, com nossa Central de Atendimento, que estará à sua 
disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábado, das 8h às 12h. 
Aos domingos e feriados não há atendimento.

2.2. Da realização do curso 

•  Para dar início ao seu curso, o primeiro passo é realizar a capacitação tecnológica, 
para aprender a navegar no sistema. É com essa capacitação tecnológica que você 
aprenderá os procedimentos a serem seguidos para: 
a. ter acesso ao conteúdo de cada disciplina; 
b. fazer a leitura e/ou o download dos documentos disponíveis no ambiente virtual; 
c. enviar perguntas, quando necessário; 
d. resolver dúvidas de conteúdo; 
e. realizar questões abertas e objetivas; 
f. entregar respostas das atividades; 
g. enviar anexos; 
h. participar dos fóruns de discussão, dos encontros virtuais etc. 

 Portanto, faça a capacitação tecnológica, seguindo as orientações apresentadas neste 
documento, passo a passo. Repita os procedimentos, caso sinta necessidade de sedimentar 
seus conhecimentos. Entre em contato com a Central de Atendimento por telefone, para 
fazer suas perguntas de ordem tecnológica e para tirar suas dúvidas quanto às ações que 
deverá realizar. 

•   Fique atento ao Cronograma da disciplina. Consulte esse cronograma desde o início 
do semestre, para programar-se para as atividades agendadas. Marque as datas limites 
dessas atividades na sua agenda pessoal (no calendário), para não correr o risco de 
esquecê-las. Crie o hábito de frequentar o ambiente das disciplinas regularmente, para 
inteirar-se de qualquer modificação que poderá ocorrer, em relação ao andamento de 
seu curso. 

• Acesse cada disciplina pelo menos três vezes por semana. Dessa forma, você estará 
sempre em dia com o conteúdo e com as atividades propostas. Fique sempre atento aos 
prazos de entrega de tarefas e às datas de realização de eventos como encontros on line, 
provas presenciais e outros. 

•  Leia o Quadro de Avisos da disciplina, regularmente. Faça isso, pelo menos, três 
vezes por semana, uma vez que informações fundamentais são colocadas nesse ambiente. 

•  Procure entregar respostas de exercícios antes do prazo final. Caso haja problemas 
tecnológicos, é importante resolvê-los de imediato e antes dos prazos limites para 
realização de tarefas e atividades. Serão rejeitados os pedidos de adiamento de 
entrega dessas tarefas e atividades por dificuldades pessoais de ordem tecnológica, tais 
como: estragos em computador, falta de acesso à internet, configuração inadequada do 
computador, falta de conhecimento sobre como enviar atividades ou anexar documentos 
etc. 
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•  Entregue respostas individuais às atividades. Embora o estudo em grupo seja possível 
– algumas vezes, até mesmo, aconselhável –, as respostas devem ser pessoais, a não 
ser que haja instruções (informações) contrárias a tal procedimento. Atividades com 
respostas idênticas serão desconsideradas pelos(as) professores(as). Esse é um cuidado 
que todos deverão ter! Além disso, em alguns casos, os(as) alunos(as) podem entregar 
suas respostas para uma primeira apreciação dos(as) professores(as) e/ou tutores(as), 
antes de enviar a versão final dos trabalhos. Esse procedimento é chamado de Revisão. 
Com isso, você terá a chance de realmente desenvolver-se e de aprender, uma vez que 
lhe será dada atenção individual. Portanto, lembre-se: suas respostas às atividades 
deverão ser pessoais. Produza seus próprios textos. Faça suas pesquisas, leia os 
textos propostos, apresente suas dúvidas ao(à) professor(a), resolva seus problemas 
tecnológicos com antecedência e envie suas respostas individuais, para avaliação. 

•  Leia atentamente as informações de cada disciplina (componente curricular). Há 
regras específicas – definidas pelo(a) professor(a) – para o desenvolvimento de cada 
uma. 

•  Entre em contato com o(a) professor(a) e/ou tutor(a), regularmente. Dessa forma, 
você poderá resolver dúvidas sobre o conteúdo e o andamento da disciplina, usando 
os recursos disponíveis no sistema. É muito importante fazer perguntas, procurar 
compreender o conteúdo. Você deve garantir o estudo da matéria, sistematicamente, não 
deixando acumular conteúdos. Lembre-se: é necessária muita disciplina, muita atenção, 
especialmente, na realização de um curso a distância. Você deve aprender a controlar 
seu tempo, estabelecer uma rotina diária de estudos, envolver-se nesse trabalho! 

•  Use o correio acadêmico para solicitações de toda ordem. Para saber com quem 
entrar em contato, veja a seção deste documento relativa ao Correio Acadêmico, na  
capacitação tecnológica. Seguem algumas informações: 

1. Dificuldades tecnológicas (impossibilidade de acesso, falta de conhecimento do 
sistema e de como agir para cumprir exigências, problemas com configuração de 
computador, erro no envio de tarefas, necessidade de informações gerais sobre datas 
etc.) devem ser endereçadas ao Atendimento. 

2.  Perguntas de ordem geral (metodologia de EAD, impossibilidade de comparecimento 
a eventos obrigatórios, questões ligadas ao funcionamento da disciplina etc.), 
dúvidas de conteúdo (falta de acesso à bibliografia, dificuldades para compreensão 
de conceitos, problemas para resolução de tarefas etc.) e solicitações ligadas ao 
desenvolvimento de cada componente curricular (pedidos de esclarecimentos 
quanto a prazos de entrega de atividades, perguntas sobre respostas de exercícios, 
sobre notas em avaliações etc.) devem ser encaminhadas ao(à) professor(a)/tutor(a) 
(conteúdo). O(A) coordenador(a) do curso também estará disponível para responder 
questões relativas ao desenvolvimento acadêmico do curso como um todo. 
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2.3. Das provas presenciais 

1.  Haverá a aplicação de duas provas presenciais em cada disciplina. Essas provas são 
agendadas no início do período letivo e suas datas podem ser verificadas no cronograma 
de cada disciplina, disponibilizado para os(as) alunos(as) no início do semestre, assim 
como no calendário oficial da PUC Minas. 

 Você deverá programar-se para tal, deixando as datas e os horários desses eventos 
reservados em seu calendário. 

2.  É obrigatória a apresentação de justificativa para a não-realização das provas 
presenciais nos dias agendados. Os(As) alunos(as) que não realizarem a prova 
presencial na data indicada, por razões previstas nas Normas Acadêmicas da PUC 
Minas, deverão enviar correio acadêmico para o(a) coordenador(a) do curso, 
IMEDIATAMENTE após a aplicação dessa prova. Somente serão consideradas as 
justificativas devidamente comprovadas e enviadas no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência da prova. 

3.  Requerimentos de regime especial, por razões médicas, deverão ser apresentados, 
como de praxe, aos(às) coordenadores(as) de curso, dentro dos prazos determinados 
pela Instituição. Além disso, o(a) aluno(a) deverá comunicar o fato à PUC Minas 
Virtual, por meio de correio acadêmico endereçado ao(à) professor(a)/tutor(a) 
(Conteúdo), enquanto aguarda os trâmites legais, para providências. 

4.  A atividade presencial de reavaliação constará de uma prova, no valor de 35 pontos, 
que abrangerá todo o conteúdo do semestre e substituirá a primeira, a segunda ou ambas 
as provas, prevalecendo as notas mais altas.

 Poderão se submeter à reavaliação os alunos que estiverem reprovados por nota ou que  
desejarem melhorar a sua nota de aprovação.

 Os locais para realização da reavaliação poderão ser diferentes do polo no qual o(a) 
aluno(a) está matriculado. 
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3.  Acesso ao curso

Para acessar o curso, é necessário que você tenha sempre, à mão, seu nome de usuário 
(login) e sua senha. Siga os passos indicados:

1. Dirija-se ao portal da PUC Minas Virtual, cujo endereço eletrônico é: 
www.virtual.pucminas.br

2. Clique sobre o link aluno na área Acesso Restrito, como indicado na figura abaixo.

Figura 1 – Portal da PUC Minas Virtual e o link de acesso restrito do(a) aluno(a).

Link  aluno  
na área Acesso 

Restrito
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3. Na página de Acesso Restrito do Aluno, clique sobre o botão Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (acesso aos cursos), conforme indicado na figura a seguir.

Figura 2 – Tela de acesso do(a) aluno(a) ao(s) curso(s)  
em que está matriculado(a).

4. Preencha seu Nome de usuário (login) e sua Senha nos campos correspondentes, 
como mostra a figura seguinte, e clique sobre o botão Acesso. Você será conduzido ao 
ambiente virtual de ensino-aprendizagem da PUC Minas Virtual. Se tiver problemas 
de acesso, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Figura 3 – Identificação do(a) aluno(a)  
e liberação do acesso ao seu curso.

Botão Ambiente  
Virtual de  

Aprendizagem

Digite, nesse campo,  
o seu nome de usuário 

Digite, aqui, sua  
senha para acesso  

ao ambiente da  
PUC Minas Virtual

Botão que permite o  
acesso ao seu curso
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No decorrer do curso ou do componente curricular (disciplina), o(a) aluno(a) conta com o 
apoio de toda a equipe da PUC Minas Virtual. A comunicação com essa equipe pode ser 
feita pela Internet ou, em alguns casos, por telefone. 

Pela Internet, o(a) aluno(a) “conversa” com a coordenação da PUC Minas Virtual, com 
os(as) professores(as), os(as) tutores(as), os(as) monitores(as) e com a secretaria. O 
instrumento prioritariamente utilizado para viabilizar essa comunicação é o Correio 
Acadêmico, que faz parte do am biente virtual onde está inserido o curso. O(A) aluno(a) 
pode também recorrer ao chat Atendimento on line, para encaminhar, à Central de 
Atendimento, dúvidas relativas às tecnologias usadas. Esse atendimento está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábado, das 8h às 12h. Aos domingos e feriados 
não há atendimento.

O atendimento telefônico é oferecido ao(à) aluno(a) através do número (0xx31) 3238-
5656, nos mesmos dias e horários especificados acima. Esse atendimento destina-se ao 
esclarecimento de dúvidas tecnológicas ou à disponibilização de informações de caráter 
mais geral. 

4.  Atendimento ao(à) aluno(a)
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5.  Requisitos tecnológicos para o bom andamento do 
curso

Para fazer o curso, o(a) aluno(a) deverá possuir ou ter acesso a computador com a seguinte 
configuração mínima: 

•	 Processador	Pentium	4	–	1,8	GHz	(recomenda-se	Core	2	Duo	–	1,8	GHz),	1	GB	de	
memória	RAM	(recomenda-se	2	GB);

•	 Drive	de	CD-ROM	8X	(recomenda-se	drive	de	DVD-ROM);

•	 Placa	de	vídeo	configurada	para	1024	x	768	pixels	e	16	milhões	de	cores/24	bits;

•	 Placa	de	som	com	caixas	acústicas	(ou	fones	de	ouvido)	e	microfone;

•	 Windows	XP	 (SP3),	Windows	Vista	 (SP2),	Windows	 7	 ou	Linux	 (Versão	 2.4	 ou	
superior);

•	 Microsoft	Internet	Explorer	(versão	7	ou	superior)	ou	Mozilla	Firefox	(versão	3.0	ou	
superior);

•	 Máquina	Virtual	Java	(Java	Runtime	Environment)	da	Oracle	(versão	6	ou	superior);

•	 Adobe	Flash	Player	8	ou	superior;

•	 Adobe	Reader	7.0	ou	superior;

•	 Acesso	à	Internet,	com	velocidade	mínima	de	conexão	de	300	kbps;

•	 Correio	eletrônico	pessoal	(e-mail).

Observações: 

•	 A	configuração	indicada	é	a	mínima	necessária	para	o	desenvolvimento	do	1º	ano	dos	
cursos	a	distância.	Para	compatibilização	com	o	estado	da	arte	da	tecnologia,	no	decorrer	
do	curso,	essas	especificações	poderão	ser	alteradas,	mediante	aviso	prévio	feito	com	
até	180	(cento	e	oitenta)	dias	de	antecedência.

•	 O	aluno	com	necessidades	especiais	no	campo	da	visão	deverá	possuir	ou	ter	acesso	a	
um	programa	(software)	de	leitura	de	tela,	que	deverá	estar	instalado	no	computador	
que	utilizará	para	acompanhar	o	curso.

•	 A	PUC	Minas	não	se	compromete	a	disponibilizar	computadores	para	os(as)	alunos	
(as)dos	cursos	a	distância.	Caso	haja	disponibilidade	de	horário,	os	equipamentos	de	
seus	laboratórios	de	informática	poderão	ser	utilizados	pelos(as)	alunos(as)	mediante	
agendamento.	
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Atenção! Se você tem dificuldade de compreender o significado dessas infor-
mações, recomendamos que peça ajuda a um técnico ou a uma pessoa mais 
experiente na área de informática, pois a falta desses requisitos tecnológicos 
pode comprometer a sua navegação em nosso ambiente virtual de ensino-
aprendizagem, assim como impedir que você cumpra o cronograma de suas 
atividades virtuais. 

Esperamos que tenha muito sucesso em todo seu percurso de formação acadêmica. Lem-
bre-se de que a equipe da PUC Minas Virtual o(a) acompanhará em todas as etapas, auxi-
liando-o(a) no que estiver ao nosso alcance. 



Belo Horizonte,
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