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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos que promovam o 
desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de responsabilidade, competência, 
criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, assessorando na tomada de decisões. 

  

EMENTA: 

Tópicos contemporâneos em contabilidade envolvendo aspectos de mensuração, avaliação e evidenciação de ativos, 
passivos, contas de resultado e demonstrações contábeis. Outros assuntos contemporâneos observados na pesquisa da 
área contábil. 

  

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Discutir e compreender os aspectos de evidenciação, avaliação e mensuração das demonstrações contábeis e seus 
elementos, bem como outros temas relevantes para a área contábil. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  

- Conhecer os aspectos legais e normativos das demonstrações contábeis e o objetivo de sua elaboração e divulgação. 
- Compreender as características qualitativas das demonstrações contábeis. 
- Estudar os elementos das demonstrações contábeis e suas formas de evidenciação, reconhecimento e mensuração. 
- Conhecer as variáveis envolvidas na elaboração de notas explicativas e outras formas de evidenciação. 
- Exercitar a elaboração de elementos das notas explicativas.  
- Compreender e exercitar a mensuração, avaliação e evidenciação de ativos, passivos, receitas e despesas.  
- Conhecer os aspectos contábeis relativos à prestação de contas das eleições municipais de 2016. 
- Discutir sobre corrupção e fraude na prática contábil. 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Data Horário Cronograma das atividades 
    Demonstrações contábeis 

01/08/2016 19:00h - 22:30h - Previsão legal e normativa 
Segunda-feira (Udesc) - Objetivo da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis 

    - Características qualitativas da informação contábil-financeira 
    Demonstrações contábeis 

08/08/2016 19:00h - 22:30h - Elementos das demonstrações contábeis  
Segunda-feira (Udesc) - Evidenciação dos elementos das demonstrações contábeis 

    - Reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 
15/08/2016 19:00h - 22:30h Demonstrações contábeis 

Segunda-feira (Udesc) - Notas explicativas, relatório de administração e outras evidenciações.  



22/08/2016 19:00h - 22:30h Demonstrações contábeis 
Segunda-feira (Udesc) - Notas explicativas, relatório de administração e outras evidenciações.  

29/08/2016 19:00h - 22:30h Demonstrações contábeis 
Segunda-feira (Udesc) - Notas explicativas, relatório de administração e outras evidenciações.  

05/09/2016 19:00h - 22:30h Avaliação 1 (Peso 1) 
Segunda-feira (Udesc) P1 - Prova escrita individual e sem consulta da seguinte ementa: Demonstrações 

contábeis.     

12/09/2016 19:00h - 22:30h Mensuração, avaliação e evidenciação 
Segunda-feira (Udesc) Ativos e passivos 

19/09/2016 19:00h - 22:30h Mensuração, avaliação e evidenciação 
Segunda-feira (Udesc) Ativos e passivos 

26/09/2016 19:00h - 22:30h Mensuração, avaliação e evidenciação 
Segunda-feira (Udesc) Ativos e passivos 

03/10/2016 19:00h - 22:30h Mensuração, avaliação e evidenciação 
Segunda-feira (Udesc) Receitas e despesas 

10/10/2016 19:00h - 22:30h Mensuração, avaliação e evidenciação 
Segunda-feira (Udesc) Receitas e despesas 

17/10/2016 19:00h - 22:30h Avaliação 2 (Peso 1) 
Segunda-feira (Udesc) P2 - Estudo de caso relativo à seguinte ementa: Mensuração, avaliação e 

evidenciação de ativos e passivos, receitas e despesas.     

24/10/2016 19:00h - 22:30h Outros assuntos contemporâneos da área contábil 
Segunda-feira (Udesc) Contabilidade eleitoral 

31/10/2016 19:00h - 22:30h Outros assuntos contemporâneos da área contábil 
Segunda-feira (Udesc) Contabilidade eleitoral 

07/11/2016 19:00h - 22:30h Outros assuntos contemporâneos da área contábil 
Segunda-feira (Udesc) Corrupção e fraude na prática contábil 

14/11/2016 19:00h - 22:30h 
Feriado escolar em virtude do feriado nacional da proclamação da república 

Segunda-feira (Udesc) 
21/11/2016 19:00h - 22:30h Outros assuntos contemporâneos da área contábil 

Segunda-feira (Udesc) Fraudes em elementos patrimoniais ativos 
28/11/2016 19:00h - 22:30h Avaliação 3 (Peso 1) 

Segunda-feira (Udesc) 
S1 - Seminário relativo à seguinte ementa: Outros assuntos contemporâneos da 
área contábil. 

05/12/2016 19:00h - 22:30h Outros assuntos contemporâneos da área contábil 
Segunda-feira (Udesc) Fraudes em elementos patrimoniais passivos e fraudes fiscais 

12/12/2016 19:00h - 22:30h 
Exame final 

Segunda-feira (Udesc) 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

Aulas expositivas e dialogadas. Resolução de exercícios. Estudos de caso. Seminários. 

 
AVALIAÇÃO: 
Todas as avaliações têm peso 1. A média final do aluno será calculada da seguinte maneira: A soma das notas obtidas 
em cada uma das três avaliações da disciplina será dividida por três. Os critérios de avaliação de cada um dos 
instrumentos avaliativos são os seguintes: 

Prova escrita (P1): Demonstração de domínio dos conceitos teóricos; clareza e objetividade; uso de linguagem adequada; 
redação legível. 

Estudo de caso (P2): Coerência na interpretação do caso estudado; uso dos conceitos teóricos na solução de problemas; 
capacidade de elaboração de síntese; proposição de alternativas coerentes com a prescrição do caso; uso de linguagem 
adequada. 

Seminário (S1): Domínio do conteúdo; utilização de dinâmicas e/ou recursos audiovisuais; envolvimento de todos os 
integrantes do grupo; clareza e coerência na apresentação; estabelecimento de relações entre teoria e prática. 

Obs.: As datas das avaliações poderão sofrer alterações. 
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