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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
DISCIPLINA: Sistemas de Controle Gerencial 

CÓDIGO: TURMA: 2020 ANO/SEMESTRE: 
2020/1 

CRÉDITOS: 4 OBRIGATÓRIA: (  )     
OPTATIVA: ( X ) 

CARGA 
HORÁRIA: 64 

DIA e HORÁRIO: Terças Feiras - 14:00 às 18:00 
DOCENTE: Júlio Orestes da Silva 
CONTATO: juliosilva@ufg.br 

 
 
2. EMENTA 

Caracterização dos sistemas de controle gerencial, seus atributos; processo e 
artefatos de controle gerencial; abordagens teóricas em sistemas de controle gerencial; e 
sistemas de incentivo e remuneração. 

 
3. OBJETIVO 

Proporcionar aos participantes ampliar suas perspectivas em relação aos sistemas 
de controle gerencial, bem como desenvolver o conhecimento dos participantes em relação 
às abordagens teóricas e aos métodos de pesquisa que envolvem as atividades de 
planejamento, controle e avaliação de desempenho. 

 
 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Caracterização dos Sistemas de Controle Gerencial e seus atributos 
2. Modelo de Ferreira e Otley 
3. Modelo de Malmi e Brown 
4. Modelo de Simons 
5. Sistemas de Controle Gerencial em X (Pesquisa alunos) 
6. Sistemas de Controle Gerencial em X (Pesquisa alunos) 
7. Sistemas de Controle Gerencial em X (Pesquisa alunos) 
8. Sistemas de Incentivo 
9. Medidas de Desempenho 
10. Avaliação Subjetiva de Desempenho  
11. Remuneração de Executivos 

 
 
 

PLANO DE ENSINO 
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5. METODOLOGIA 
As aulas expositivas acontecerão de forma síncrona por meio do Google Meet, caso seja 
necessário podem ser utilizadas outras plataformas para a realização das aulas. O método 
de ensino fundamenta-se na leitura e análise de material escrito, e na discussão crítica desse 
material. Em cada sessão haverá um foco específico para discussão e com a designação de 
um ou mais alunos para acompanhar os debates daquela sessão em colaboração com os 
professores. 
 
a) Formato das aulas 

A primeira será ministrada pelo professor, objetivando o esclarecimento das “regras do 
jogo” e o fornecimento de uma visão geral dos principais assuntos constantes do conteúdo 
programático, bem como a distribuição dos temas a serem pesquisados pelos alunos, 
organizados em grupos. 
Os grupos apresentarão os seus temas por meio de seminários. Os seminários se iniciarão 
a partir da terceira aula e devem abranger tão somente o programa da disciplina. Haverá 
uma apresentação de trabalho por aula. 
Para cada tema, o grupo responsável deverá estudar a literatura mínima indicada pelo 
professor, complementar a pesquisa bibliográfica com artigos de periódicos 
(preferencialmente internacionais), teses e dissertações. A partir da pesquisa bibliográfica 
o grupo preparará uma apresentação em ppt a ser entregue no domingo anterior a data de 
apresentação do seu seminário. Deve-se estruturar uma aula que compreenda o contexto 
teórico, o estado da arte, e ainda desenvolver uma atividade interativa durante o seminário 
(exercício, dinâmica, etc).  
 
b) Organização da Aula 

1ª. Parte da aula 
Os grupos terão 1:30h para a apresentação do tema (incluindo o debate), período no qual 
não haverá interferência dos presentes. O próximo passo é a avaliação do seminário 
apresentado, por meio de críticas formais feitas por cada um dos alunos. Tais críticas 
devem ser desenvolvidas com base em pesquisa realizada por cada aluno sobre o tema, 
buscando auxiliar o grupo na complementação da pesquisa bibliográfica. Em seguida, o 
professor promoverá um debate, tendo como base as questões (2 por aluno) propostas pelos 
alunos baseadas na leitura dos artigos indicados para cada tema. 
2ª. Parte 
Discussão dos artigos indicados para análise crítica (leitura e resumo) com entrega no início 
da aula de resumo por aluno (individual) e apresentação de revistas da área (indicadas pelo 
professor). O resumo só será aceito no dia do seu tema. Observar o programa 
apresentado. 
Devem ser observados os seguintes critérios para análise crítica de artigos: 

1. Caracterização do trabalho analisado: 

- Questão de pesquisa implícita e/ou explícita 
- Objetivo do trabalho 
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- Plataforma teórica 
- Revisão da literatura  
- Principais argumentos 
- Estrutura do artigo 
- Tipo de pesquisa 
- Métodos de coleta de dados 
- Métodos de tratamento de dados 
- Qualidade da redação (clareza e estilo) 
 

2. Análise e discussão dos achados 

- Fragilidades e virtudes 
- Contribuição para a teoria ou para a análise empírica 
- O que você aprendeu com este artigo 
 

3. Formatação do resumo 

Texto digitado em papel tamanho A4; margens: superior: 3cm, esquerda: 3cm, 
inferior: 2cm, direita: 2cm; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço simples 
entre linhas. O conteúdo deve conter: objetivos do texto; referencial teórico; 
principais argumentos, métodos e técnicas utilizados pelo autor; informações e 
dados mais relevantes apresentados no texto; conclusões contidas no texto. Incluir 
no cabeçalho: Nome da disciplina, período letivo, nome do professor, nome e 
matrícula do aluno. Não incluir ‘capa’ no resumo. 
 

Importante: Para as discussões os alunos devem se atentar a dois papeis: 
1. Defensor: questão de pesquisa e por que ela é relevante; principais suposições, teorias, 
variáveis e hipóteses; metodologia, contribuições, evidências, limitações e implicações do 
estudo; principais artigos científicos que servem como referências para o estudo; se houver, 
artigos científicos publicados sobre o tema desde que o artigo designado foi publicado 
originalmente; e sugestão de pesquisa futura. 
2. Crítico/Revisor (C/R): O papel do CR consiste em usar uma estrutura crítica para discutir: 
a questão de pesquisa (por que ela é/não relevante); se as principais suposições, teorias, 
variáveis e hipóteses são apropriadas para o estudo; a qualidade do método de pesquisa e da 
análise; de que maneira o estudo supera limitações de estudos anteriores sobre o mesmo tema; 
se houver, artigos científicos publicados desde que o artigo designado foi publicado 
originalmente e a maneira pela qual eles têm superado ou tentado superar as limitações do artigo 
designado; e sugestão de pesquisa futura. 
 

 As atividades semanais da disciplina totalizarão 5:20 horas, assim distribuídas: 
1:00h – Leitura e construção do resumo  
1:30h – Apresentação do seminário 
1:30h – Análise crítica e apresentação das revistas 
1:20h – Elaboração do artigo 
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6. AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação será composta por artigo final, apresentação de trabalhos em sala, dos 
debates em sala de aula, participação nos debates, preparo de apresentações apresentação 
das revistas, conforme apresentado na Tabela 1. 
Tabela 1. Itens de avaliação e pontuação máxima de cada item. 

Item Pontos 
Resumos de textos específicos (Qt=quantidade de textos) indicados pelo professor (R) 
e questões 

10 

Seminários (SE) + (apresentação da revista) 30 
Participação em debates em sala de aula e preparo de apresentações (PP) 10 
Artigo Final (AF) 50 

 
A Média Final (MF) será dada pela fórmula: PF = (∑R/Qt)*0,10) + (SE*0,30)+ (PP*0,10) 
+ Artigo Final (AF*0,50) 
O aluno será considerado aprovado se obtiver MF ≥ 5,0 e no mínimo 85% de presença da 
carga horária total da disciplina. Informações adicionais podem ser encontradas no 
Regulamento do Programa. 

 
Trabalho final: 
Deve ser desenvolvido um artigo científico (individual) a partir do tema de seminário para 
entrega em XXXX 
 

 
7. CRONOGRAMA DA DISCIPLINA* 

 
AULA nº DATA TEMA – Conteúdo 

1 14/jul Apresentação da Disciplina 

2 21/jul 1.     Caracterização dos Sistemas de Controle Gerencial e seus atributos 

3 28/jul 2.     Modelo de Ferreira e Otley 

4 04/ago 3.     Modelo de Malmi e Brown 

5 11/ago 4.     Modelo de Simons 

6 18/ago 5.     Sistemas de Controle Gerencial em X (Pesquisa alunos) 

7 25/ago 6.     Sistemas de Controle Gerencial em X (Pesquisa alunos) 

8 01/set 7.     Sistemas de Controle Gerencial em X (Pesquisa alunos) 

9 08/set 8.     Sistemas de Incentivo 

10 15/set 9.     Medidas de Desempenho 

11 22/set 10.  Avaliação Subjetiva de Desempenho  

12 29/set 11.  Remuneração de Executivos 
 

*sujeito a alterações no decorrer do semestre conforme evolução das atividades 
Obs: as datas para apresentação das propostas de pesquisas seguirão o calendário da 
disciplina de Métodos. 
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8. APROVAÇÃO 
 

 Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  /   

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciências Contábeis em: 
 
 
 
Goiânia, 09/07/2020. 
 
 
 
 
___________________________________  
Prof. Dr. Júlio Orestes da Silva  
 
 
 
 

Aprovado pelo Conselho Diretor - CD em ___/___/______ 

 
 
 
 
______________________________________________________  
Coordenador do Curso  
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