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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007. 

DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLI NAS E BIBLIOGRAFIA. 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  

 

ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS 

Ementa: 

Empresa. Técnicas de Administração, Organização das atividades civis e 

comerciais. Agentes auxiliares do comercio. Sociedades: Civil e Comercial, 

classificação e tipos. Sociedades por quotas de responsabilidade limitada: 

Contrato social e vantagens. Sociedade por ações: características. Estatuto e 

tipos de sociedades por ações. Sociedade cooperativa: tipos e classificação. 

Empresa individual: rotinas. Fusão, Cisão e incorporação e liquidação de 

empresas. 

 

Objetivo: 

Proporcionar ao aluno conhecimentos para: distinguir os tipos de entidades, 

reconhecer as atividades desenvolvidas pelas mesmas, conhecer as funções 

desempenhadas pelos agentes auxiliares do comercio, classificar e diferenciar 

os tipos de sociedades, tipos de mecanismo de constituição, regulamentação e 

legislação das sociedades, conhecer e aplicar os diversos tipos de 

reorganização societária. 

 

Programa da disciplina: 

O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de 

Ciências Contábeis) a disciplina Organização de Empresas; empresa: pessoa 

jurídica e personalidade jurídica; principio contábil da entidade; tipos de 

pessoas jurídicas; técnicas de administração, organização das atividades 

comerciais; distinção entre atividade civil e comercial; registro competente; 
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legislação de regência; agentes auxiliares do comércio: definição legal e 

atribuições; legislação de regência; sociedades: simples e empresária: 

formas jurídicas existentes, legislação de regência; sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada: natureza jurídica; atos constitutivos; registro 

competente; razão ou denominação social; a responsabilidade dos sócios; 

dissolução, alteração e transformação; estrutura administrativa: quotista e 

gerência; sociedade por ações: natureza jurídica, atos constitutivos e tipos de 

ações, registro competente, denominação social, responsabilidade dos sócios, 

atividades societárias, regime de publicações legais, dissolução, alteração e 

transformação, estrutura administrativa: acionistas, direitos fundamentais, 

gerencia, administração, representação; sociedades cooperativas: natureza 

jurídica, atos constitutivos, registro competente, denominação social,  

responsabilidade dos sócios, atividades societárias, regime de publicações 

legais, ato e tratamento fiscal, dissolução, alteração e transformação, estrutura 

administrativa; empreendedor individual: natureza jurídica, atos constitutivos, 

registro competente; razão social, responsabilidade do proprietário, sucessão 

de firma individual e tratamento fiscal; reorganização de empresas: fusão, 

incorporação, cisão e liquidação de sociedades. 
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