PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO 135 - CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA
Objetivo: Aprimorar os conhecimentos nas ferramentas que apresentam
informações claras e objetivas, capazes de auxiliar o produtor rural nas
tomadas de decisões, além de contribuir para melhorar os aspectos
organizacionais, econômicos e financeiros das propriedades rurais.

INFORMAÇÕES
SOBRE O CURSO
Tipo: Especialização
Lato Sensu

–

Modalidade: EaD
Público-Alvo: Profissionais da contabilidade
Conheça a Estrutura do Curso:

Duração: 300 horas de
conteúdo e atividades +
60 horas para orientação
e elaboração do Artigo
Científico
Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA:
Moodle

MÓDULOS E UNIDADES DE APRENDIZAGEM
MÓDULO I: INTRODUÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA
• Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
• Planejamento e Projeto de Pesquisa.
• Escrituração de operações típicas da atividade agrícola
• Conceitos e definições, contabilidade como planejamento, controle (Ênfase em
agronegócio)
MÓDULO II: PRODUÇÃO E A CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA I
• Produção agropecuária no Brasil
• Papel da agropecuária no desenvolvimento econômico
• Conceitos de contabilidade da pecuária
• Tributação das empresas rurais: faturamento e lucro
MÓDULO III: PRODUÇÃO E A CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA II
• Apuração do resultado
• Planificação contábil rural
• Formas de contabilização na pecuária
• Custeio do bezerro
MÓDULO IV: CONTABILIDADE RURAL – CUSTOS E RECEITAS
• Conceitos básicos em contabilidade de custos
• Custos e receitas da exploração das atividades agrícola, pecuária, e agroindustrial
na contabilidade Rural
• Inventário de semoventes
• Agronegócio e mercado de produtos de origem animal
MÓDULO V: CONTABILIDADE AGRIPCUÁRIA COMO INDICADOR
• Análise geográfica na economia brasileira
• Campo de aplicação, finalidade e objetivos da Contabilidade (Ênfase em
agronegócio)
• Tecnologias aplicadas à agropecuária
• Indicadores técnico-econômicos
MÓDULO VI: POLÍTICA FISCAL
• Encargos Sociais
• Apropriação dos custos diretos e indiretos
• Impactos da política fiscal sobre o agronegócio
• Livros Fiscais e Contábeis, obrigatórios e auxiliares (Ênfase em agronegócio)
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•
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MÓDULO VII: PLANEJAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
• 30 horas
• Estruturação de um plano de contas, agrupamento de contas do Balanço
Patrimonial e de Resultado (Ênfase em Agronegócio)
• PIS e COFINS: apuração e escrituração contábil
• Revisão crítica de extensão rural
• Cálculo do custo de produção
MÓDULO VIII: ROTINAS DA CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA
• 30 horas
• Procedimentos contábeis do setor agrário
• Critérios de identificação, mensuração e evidenciação na contabilidade rural
• Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado (Ênfase em
agronegócio)
• Procedimentos para elaboração do Balanço, etapas para elaboração do Balanço
Patrimonial (Ênfase em Agronegócio)
MÓDULO IX: TECNOLOGIAS NO AGRONEGÓCIO
• 30 horas
• Desenvolvimento sustentável e agronegócio
• Tecnologias aplicadas à agropecuária
• Indicadores técnico-econômicos
• Extensão rural como instrumento de modernização agrícola
MÓDULO X: O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE
• 30 horas
AGROPECUÁRIA
• Dimensão do agronegócio no Brasil
• Impactos da política fiscal sobre o agronegócio
• Normas brasileiras sobre perícias contábeis
• Créditos Tributários: apuração e registro contábil
MÓDULO XI: O Artigo Cientifico
60 horas
CARGA HORÁRIA TOTAL
360 HORAS
Trabalho de Conclusão de Curso
Além da aprovação nos módulos, o estudante deverá obter, no mínimo, 70 de um total de 100 pontos, em um Trabalho
de Conclusão de Curso no formato de Artigo Científico.
Para a FACCREI EAD, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é compreendido
como mais uma oportunidade que o estudante tem de colocar em prática, de
Investimento: xx
forma inter e multidisciplinar, os conhecimentos adquiridos no decorrer da
especialização.
Certificação:
Para a realização do TCC, o Módulo XI apresentará aos alunos uma proposta de
Você receberá o certificado de
formato, com problema e contexto específico. A partir das orientações
especialista emitido pela FACCREI
apresentadas, os alunos deverão desenvolver o seu trabalho. A entrega do TCC
EAD. O certificado do curso a
é o resultado da execução e aplicação de técnicas e procedimentos de um
distância tem a mesma validade
projeto interdisciplinar.
legal ao da educação presencial.
O professor-tutor responsável pelo Módulo TCC acompanha a turma para o
esclarecimento de eventuais dúvidas, nos fóruns de discussão. Todas as
Metodologia:
orientações de procedimento, que dizem respeito à execução do TCC, serão
O curso é composto por 11
disponibilizadas no AVA. Os trabalhos aptos serão avaliados por uma banca
módulos (10 módulos de 30 horas
formada por dois professores.
e 1 módulo de 60 horas), e é
A apresentação para a banca ocorrerá via internet. O aluno deverá realizar o
desenvolvido totalmente on-line,
agendamento, observando as datas pré-estabelecidas pela FACCREI EAD, via
no AVA Moodle da FACCREI EAD.
AVA.
Cada Módulo contém textos,
REQUISITOS ACADÊMICOS
imagens, infográficos, vídeos e
• Possuir diploma de curso de graduação (reconhecido pelo Ministério da
demais conteúdos pertinentes à
Educação);
sua apropriação de conhecimento.
Para avaliar o seu aprendizado,
• Preencher os requisitos básicos de formação de acordo com a necessidade de
cada módulo possui 4 Unidades de
cada curso.
Aprendizagem, que possuem um
desafio (estudo de caso) e
exercícios de fixação de múltipla
escolha com 5 alternativas (A, B, C,
D, E).

Reconhecimento do Curso
O curso de especialização cumpre as
disposições da Resolução CNE nº 1, de 6 de
abril de 2018, do Ministério da Educação.

