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RESUMO 

 

Introdução: Os componentes curriculares de rotinas trabalhistas em grades dos cursos de 

ciências contábeis retratam como as instituições de ensino superior formam os profissionais 

que atuaram no mercado de trabalho na contabilização das folhas de salários. Esses 

profissionais são responsáveis pelos processos de implantação, estruturas de funcionamento, 

mudanças na estrutura de informação trabalhista ao fisco nacional, impactos nas áreas de 

atuações das relações trabalhistas, importância e benefícios a serem alcançados. O tema é 

relevante devido à importância na formação profissional em relação à compreensão das 

principais normas e regulamentos que regulam as relações entre empregador e empregado, 

introduzindo as normas trabalhistas, convenções e acordos coletivos em casos práticos ao 

longo da aprendizagem. Neste sentido, o entendimento das rotinas trabalhistas constitui o 

esclarecimento das implicações que o exercício da profissão contábil traz para a 

contabilização do contrato de trabalho. Objetivo: O objetivo da pesquisa consistiu em 

analisar como as rotinas trabalhistas estão inseridas nas grades curriculares do Curso de 

Ciências Contábeis do Centro Universitário Mário Palmério, UNIFUCAMP. Metodologia: 

Para o desenvolvimento do estudo foi realizada pesquisa bibliográfica e documental. Foi 

utilizada a pesquisa qualitativa para análise das ementas curriculares que devem ser 

entendidas a partir de características importantes, como conhecimentos específicos e práticos 

sobre as rotinas que devem ser averiguados para o exercício da profissão contábil. 

Considerações Finais: O acompanhamento dos componentes curriculares no ementário de 

ciências contábeis do Centro Universitário Mário Palmério foi possível de ser realizado com 

base nos roteiros de atividades, projetos e pesquisas, capazes de possibilitar ao aluno 

oportunidades para aprender a conhecer e a perceber, de forma permanente e contínua, as 

metodologias relacionadas à prática profissional. O interesse em aprimorar o conhecimento 

dos discentes por parte da UNIFUCAMP é consolidado na grade curricular do curso de 

ciências contábeis especificamente ao analisar as ementas das disciplinas 21, 31 e 43, sendo 
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elas Direito do Trabalho e Previdenciário, Prática Contábil I e Prática Contábil III, 

respectivamente. As ementas disciplinares identificam o incentivo à busca por conhecimento, 

conforme as necessidades do mercado, desencadeada pelas atualizações nas normas 

trabalhistas. É necessário o interesse em discutir a possibilidade de um ensino marcado pela 

possibilidade em servir de modelo, referência e base para harmonização, com o intuído de 

fortalecer a profissão contábil para oferecer seus serviços. Os componentes curriculares, por 

parte do Centro Universitário UNIFUCAMP, buscam assegurar para os alunos, um dos 

objetivos propostos pelo ensino, que é alinhar o conhecimento e suas competências para 

compreender temas no âmbito específico da profissão, além da observação sistemática, e a 

preocupação em descobrir a existência de vários assuntos interligados à profissão futura do 

estudante. 
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