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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE SOCIAL           (CÓD.  ENEX60077)   PERÍODO: 2º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 

Definição, relevância teórico-

analítica e origens das Contas 

Nacionais e da Contabilidade 

Social 

Aula expositiva com slides 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos 

 

FEIJÓ, Carmen et al. Contabilidade Social – O Novo 

Sistema de Contas Nacionais do Brasil – Editora 

Campus 

 

ROSSETI, J. P. Contabilidade Social . Editora Atlas. 

 

SNA – System of National Accounts – 2008 - 

Organização das Nações Unidas, 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp 

 

 

2 
Macroeconomia e Contas 

Nacionais 

- parte I 

Aula expositiva com slides 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

3 
Macroeconomia e Contas 

Nacionais 

- parte II 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

4 Métodos e princípios teóricos 

básicos da Contabilidade Social 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  
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5 Evolução dos sistemas de contas 

nacionais 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

6 

Principais medidas da atividade 

econômica: 

O valor bruto da produção (VBP) 

O valor adicionado ou valor 

agregado ou valor acrescentado 

(VA) 

O consumo intermediário (CI) 

O PIB como somatório do VA em 

todos os setores de atividade 

econômica 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

7 O deflator implícito do PIB e os 

índices de preços 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

8 Deflacionamento de séries 

macroeconômicas 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

9 As contas do Balanço de 

Pagamento e o setor externo 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

10 Identidades macroeconômicas 

fundamentais 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

11 
O Sistema de Contas Nacionais da 

ONU versão 2008– The System of 

National Accounts (SNA-2008) 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

12 Modelos macroeconômicos e as 

contas nacionais 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  
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13 
O Sistema de Contas Nacionais do 

Brasil elaborado pelo IBGE 

 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

 

14 

O Sistema de Contas Nacionais do 

Brasil elaborado pelo IBGE 

(continuação) 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

 

15 

O Sistema de Contas Nacionais do 

Brasil elaborado pelo IBGE 

(continuação) 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

 

16 
Semana de Prova.   

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

17 Prova A.  

 

18 

Integração da Contabilidade Social 

com as estatísticas financeiras: as 

matrizes de fluxos e fundos 

 

 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

19 

Integração da Contabilidade Social 

com as estatísticas financeiras: as 

matrizes de fluxos e fundos 

(continuação) 

 

 Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

20 

O Sistema de Relações 

Interssetoriais: hipóteses básicas e 

modelo teórico 

 

 Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

21 
A matriz de insumo-produto de 

Leontieff: a desagregação das 

Contas Nacionais e suas 

 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  
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interdependências setoriais 

22 Análise das matrizes brasileiras  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

23 
As limitações das Contas 

Nacionais 

 

 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

24 As limitações das Contas 

Nacionais (continuação) 
 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

25 Princípios de valoração social e as 

Contas Ambientais 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

26 
Indicadores econômicos e sociais: 

o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano)  

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

27 Indicadores de Condições de Vida;  

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

28 Índices de Concentração de Renda. 

 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

29 

Indicadores conjunturais da 

atividade econômica: o PIB 

trimestral, pesquisas industriais, 

agrícolas, de comércio, de 

emprego, de renda, etc. 

 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  
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30 Feriado. 

 

Aula expositiva com slides 

 

31 

Tópicos especiais: propostas 

metodológicas para a construção 

de novos indicadores 

socioeconômico-ambientais. As 

insuficiências dos indicadores 

convencionais. 

 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

32 Tópicos especiais: continuação Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

33 Revisão geral das contas nacionais 

e indicadores socioeconômicos 

Aula expositiva com slides Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos  

34 Semana de Prova - 09-15/06 

Aula expositiva com slides 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 

Semana de 2ª chamada - 20-

25/06. 
  

38 Prova de Segunda Chamada.   
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39 Prova Final.   

40 
Semana de Prova final - 

27/06 a 02/08 
  

Atualizado em abril/2016. 


