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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007.
DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLINAS E BIBLIOGRAFIA.

DISCIPLINAS OPTATIVAS:

CONTABILIDADE DE TRANSPORTES
Ementa:
Princípios Fundamentais de Contabilidade (Revisão). Custos em empresas de
serviços. Contabilidade de transporte e seu campo de aplicação. Organização
das empresas de transporte. Transporte ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo
e fluvial. Plano de Contas.

Patrimônio, Despesas, Receitas e sua

contabilização. Elementos necessários para a determinação dos custos de
transportes.

Apuração dos custos.

Sistema tarifário. Sistema público de

transportes. Aspectos tributários na atividade de transporte.

Objetivo:
Possibilitar ao aluno o aprendizado sobre a metodologia de registro, controle e
emissão de relatórios sobre a evolução patrimonial das entidades de transporte
e seu respectivo planejamento e controle.

Programa da disciplina:
O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de
Ciências Contábeis) a disciplina Contabilidade de Transportes; custos em
empresas de serviços; contabilidade de transporte e seu campo de aplicação;
organização das empresas de transporte; transporte ferroviário, rodoviário,
aéreo, marítimo e fluvial; patrimônio e sua contabilidade; despesas e sua
contabilização; receitas e sua contabilização; elementos necessários para a
determinação dos custos de transportes; apuração dos custos; sistema
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tarifário: introdução, definições & interpolações, elementos que compõem o
cálculo tarifário, metodologia para o cálculo do custo unitário, determinação dos
coeficientes,

estruturas

tarifárias,

concessões

especiais

e

subsídios,

mecanismos de compensação tarifária, requisitos básicos para o cálculo da
tarifa, dados operacionais, custos variáveis, custos fixos, cálculo final da tarifa;
orçamento organização dos sistemas governamentais de transporte; análise
financeira e aspectos tributários na atividade de transporte.

Bibliografia:
Básica
AMARAL, Lieda do. Definição de preços das tarifas de transporte aéreo.
Trabalho não publicado. São Paulo: FGV, 1991.
D’AURIA, Francisco. Contabilidade de transporte. Nacional.

