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EMENTA 

Controladoria: definições, origem e evolução. O papel da controladoria. O perfil do 

Controller. Tipos de controle. Sistemas de informação e controladoria. Organização da 

Controladoria. Ferramentas de que se vale a controladoria. Sistemas integrados de gestão. 

Sistema de Gestão Econômica. Desafios para a Controladoria no atual ambiente de 

negócios.   

 
 

OBJETIVOS 
a) ajudar o aluno a compreender o papel da controladoria no processo de gestão de 

diversos tipos de organização;  

b) ajudar o aluno a compreender o modelo de funcionamento do subsistema de 

informações de uma empresa sob a ótica da controladoria; 

c) ajudar o aluno a compreender os requisitos funcionais de uma controladoria capaz de 

promover a otimização dos resultados da organização; 

d) instrumentalizar o aluno para identificar oportunidades de aplicação dos conceitos 

básicos da controladoria.  

e) ajudar o aluno a compreender o caráter interdisciplinar da controladoria no atual 

ambiente de negócios; 



f) ajudar o aluno a propor modelos de decisão, mensuração e informação 

adequados aos objetivos organizacionais.  
 
 

PERFIL DO EGRESSO 
 
O egresso do curso de Ciências Contábeis da FAT deve estar apto a compreender as 
questões socioeconômicas nos diferentes modelos de organização e exercer o pleno 
domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo produção e utilização de relatórios 
contábeis, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e  de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais. Espera-se que ele não apenas 
esteja apto a contribuir para que as organizações alcancem maior grau de eficácia, sob o 
ponto de vista econômico-financeiro, mas também possa tratar a Contabilidade como 
instrumento de apoio à cidadania. O pressuposto fundamental é o de que, neste limiar de 
século, as organizações devem ser exigidas a prestar contas mais amplas sobre os efeitos 
sociais de suas atividades. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Controladoria: origem e evolução. 

2. A missão da controladoria 

3. Instrumentos da controladoria 

4. Princípios norteadores da ação do controller 

5. O aspecto interdisciplinar da controladoria: a relação entre controladoria e outros ramos 

do conhecimento, tais como administração, finanças, economia e contabilidade.  

7. O papel da controladoria no processo de gestão 

8. A relação entre Controle e Controladoria: elementos necessários ao controle, 

classificações e limitações do controle. 

9. Modelos de decisão, mensuração e informação.  

10. A Controladoria no contexto da Governança Corporativa. 

11. A Controladoria sob o enfoque do GECON 



12. Controladoria e Teoria das Restrições 

13. Sistemas Integrados de Gestão 

14. Perspectivas e Tendências da Controladoria 

 
 
 

METODOLOGIA 
Na condução do curso, serão utilizadas as seguintes estratégias de ensino-aprendizagem: 
Discussões em grupos; provas individuais; resumos e resenhas sobre artigos, teses, 
dissertações e capítulos de livros;  estudo de casos. 
 

AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação é de natureza contínua e deve considerar, pelo menos, os seguintes 
itens: Provas individuais (uma para cada unidade); Produção de resumos e resenhas; 
Participação em classe; apresentação de seminários. 
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