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PROJETO DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
MBA EM PERÍCIA CONTÁBIL 

 

Área: Contabilidade 

Modalidade: EAD (a distância) 

Apresentação do curso:   
 

O curso visa atender à necessidade crescente de atualização, especialização e 

aperfeiçoamento de profissionais da área de perícia e demandas acadêmicas que esse mercado 

apresenta. 

 As datas em que os módulos são ministrados seguem ordem cronológica estipulada pelo 

calendário acadêmico e cronograma de aulas. 

As disciplinas foram concebidas por meio de estudo realizado no mercado profissional voltado 

para capacitar os profissionais para o segmento pericial, com abordagens relacionadas à 

contabilidade e aos aspectos financeiros, comerciais e avaliatórios propiciando o auxílio nas 

Justiças Estaduais e Federais, Cíveis e Trabalhistas. 

 

Objetivos: 

✓ Contribuir de forma sistemática para a especialização de profissionais capacitados, com 

mentalidade e visão voltadas para a importância da área de Perícia Contábil. 

 

✓ Fornecer Domínio completo de conceitos e procedimentos de Perícia Contábil Judicial e 

Extrajudicial 

 

Público-alvo:  

Graduados em Contabilidade, Economia, Administração, Direito, Engenharia e áreas afins. 

 

Organização curricular: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

PERÍCIA NA FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS 40 h 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 h 

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE PERÍCIA, ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 40 h 
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PERÍCIA TRABALHISTA 40 h 

LEGISLAÇÃO CIIVIL 40 h 

PERICIA BANCÁRIA 40 h 

PERÍCIA DE SOCIEDADE EM PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE HAVERES 40 h 

LEGISLAÇÃO COMERCIAL 40 h 

DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO 40 h 

DIDÁTICA DA PESQUISA  60 h 

TOTAL DAS DISCIPLINAS  420 h 

 

Ementas: 

PERÍCIA NA FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS 

EMENTA: Falência e Recuperação de devedores. Disposições comuns. Verificação e habilitação 

de créditos. Administrador judicial e comitê de credores. Contratação de Assistente Técnico pelo 

Administrador Judicial. Realização de Perícias Técnicas em processos de recuperação judicial e 

falências. Assembléia geral de credores. Recuperação judicial. Requisitos para a requisição da 

recuperação judicial. Meios de recuperação judicial. Pedido e processamento da recuperação 

judicial. Suspensão da prescrição, das ações e execuções. Plano de recuperação judicial. Plano 

para microempresas e empresas de pequeno porte. Convolação da recuperação judicial em 

falência. Falência. Classificação dos créditos. Pedido de restituição. Procedimento para 

decretação de falência. Inabilitação empresarial. Direitos e deveres do falido. Falência requerida 

pelo próprio devedor. Arrecadação e custódia dos bens. Efeitos sobre as obrigações do devedor. 

Ineficácia e revogação dos atos praticados antes da falência. Realização do ativo. Pagamento aos 

credores. Encerramento da falência. Extinção das obrigações do falido. Recuperação extrajudicial. 

 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

EMENTA: O Brasil tem perdido competitividade tanto pela alta carga tributária como pela 

complexidade para o cumprimento das obrigações acessórias. O módulo propiciará conhecimento 

e esclarecimentos sobre as espécies tributárias, suas esferas de tributação, os princípios 

constitucionais e os principais elementos do direito tributário para que o profissional possa atuar 

de forma técnica e jurídica. 

 

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE PERÍCIA, ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 

EMENTA: A perícia contábil, conceitos, tipos e finalidades. Legislação aplicada à perícia e ao 

perito. Introdução ao estudo da prova pericial. Planejamento da perícia. Execução e conclusão dos 

trabalhos periciais. Importância da perícia contábil. Técnicas do trabalho pericial; Formulação de 
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quesitos e indicação de assistentes; Remuneração do trabalho pericial; Interpretação e respostas 

aos quesitos. Conflito. Métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Negociação. Conciliação. 

Mediação. 

 

PERÍCIA TRABALHISTA 

EMENTA: Estrutura e áreas de atuação da perícia na Justiça do Trabalho; Fundamentos de 

Perícia na Justiça do Trabalho; Cálculo de execução de sentenças; Cálculo das principais verbas 

deferidas na Justiça do Trabalho; Elaboração de laudo pericial; Atuação como assistente técnico; 

Remuneração do perito trabalhista. 

LEGISLAÇÃO CIVIL 

EMENTA: Referências históricas e princípios do direito civil. Lei de Introdução as Normas do 

Direito Brasileiro. Pessoa física e Jurídica. Capacidade. Domicílio e residência. Bens. Fatos 

jurídicos e seus reflexos sociais. Negócios jurídicos. Vícios do Negócio jurídico. Prescrição e 

Decadência. Provas admitidas no Direito. Noções Gerais de Obrigação. Modalidades das 

Obrigações. Transmissão das Obrigações. Extinção das obrigações. Mora. Inadimplemento. 

Teoria geral dos contratos. Perfil e princípios. Formação, defeito e extinção. Classificação e 

interpretação. Garantias legais específicas. Responsabilidade civil. Indenização. Dano material. 

Dano moral. Dano estético. Excludentes. Quantificação do montante indenizatório. 

PERÍCIA BANCÁRIA  

EMENTA: Apresentação das principais operações bancárias existentes no mercado e as questões 

contábeis, econômicas e financeiras em debate na justiça envolvendo Instituições Financeiras; 

Verificação de conceitos e fórmulas de cálculo de matemática financeira aplicáveis em perícias 

bancárias: juros simples e compostos, índices de correção monetária, sistemas de amortização; 

Estudos de Caso em questões bancárias: Abertura de Crédito em Conta Corrente, Empréstimo, 

Crédito Direto ao Consumidor, Leasing, Cartão de Crédito, Crédito Imobiliário; Elaboração de 

Laudo Pericial e Parecer Técnico em questões bancárias. 

PERÍCIA DE SOCIEDADE EM PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE HAVERES 

EMENTA: Análise do Processo Judicial de Apuração de Haveres e da Perícia Contábil de 

avaliação da empresa como prova técnica. Tendo como finalidade a apresentação de 03 

metodologias de apuração de haveres. 

LEGISLAÇÃO COMERCIAL 

EMENTA: Noções básicas da responsabilidade da empresa, dos sócios e de seus gestores e 

contadores, estudo dos tipos de sociedades com a definição de suas características. 

Detalhamento da entrada e saída de sócios com a busca do conhecimento nos casos de 

dissolução das sociedades e sua descaracterização diante da Justiça. 
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DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO 

EMENTA: Orientação sobre noções básicas da Legislação Social e Trabalhista aplicada à prática 

funcional, estabelecimento das relações de equilíbrio detalhamento da composição da Justiça 

Federal rescisões de contratos de trabalho exame das questões de dano moral busca de 

compreensão da interpretação de sentenças. 

DIDÁTICA E METODOLOGIA EM CURSOS SUPERIORES 
  
EMENTA: A docência no ensino superior. Aula universitária, processo didático e seus 
elementos.  
O Planejamento e as possibilidades didáticas de organização de planos de ensino. Metodologias 

didáticas na docência no ensino superior. Relação pedagógica na aula universitária e mediação 

docente. Avaliação do processo ensino-aprendizagem: concepções teóricas e práticas, 

elaboração de instrumentos avaliativos. 

 

Metodologia e avaliação: 

A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o aluno 

encontrará todo o apoio acadêmico: 

✓ Fórum; 

✓ Vídeo-chat; 

✓ Chat; 

✓ Sala de aula/Cronograma; 

✓ Notas e faltas; 

✓ Material de estudos; 

✓ Financeiro; 

✓ Ocorrências; 

✓ Publicações do estudante; 

✓ Correio Eletrônico; 

✓ Secretaria Virtual; 

✓ Avaliação final. 

Avaliação final:  
 
No final do curso o aluno realizará uma Avaliação contendo 30 questões objetivas por meio do 
Portal do Aluno. Essa avaliação aborda de maneira resumida, todo o conteúdo aplicado ao longo 
do curso, e possui como principal objetivo certificar a evolução do aluno. A prova pode ser 
realizada em qualquer lugar, havendo controle através de reconhecimento facial do aluno durante 
sua realização.  

A data será informada por meio do cronograma disponível no portal do aluno e para obter 
aprovação o discente deverá obter nota igual ou superior a 7,00 (sete).  

Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, 

também no Portal do Aluno, seu Certificado. 
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Certificação:  

✓ Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 

25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015. 

✓ Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 27 

de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015. 
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