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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:  

Operações financeiras. Exportações. Patrimônio Líquido. Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado 

do Exercício. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

Conhecer aspectos da escrituração contábil sobre contas a receber, operações financeiras, despesas 

antecipadas, exportações, provisões e patrimônio líquido e seus respectivos efeitos na demonstração do 

resultado do exercício e no balanço patrimonial. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  

a) Realizar uma revisão de conteúdos pertinentes à contabilidade básica. 

b) Compreender as operações contábeis oriundas de valores a receber (perdas estimadas para crédito de 

liquidação duvidosa, cheques a prazo, venda no mercado externo, despesas antecipadas), bem como, analisar 

seus reflexos na demonstração do resultado do exercício e no balanço patrimonial visando à aplicabilidade na 

prática contábil. 

c) Conhecer e contabilizar os diversos tipos de operações financeiras (duplicatas descontadas, aplicações 

financeiras, empréstimos e financiamentos) e verificar seus efeitos no Balanço Patrimonial e na Demonstração 

do Resultado do Exercício. 

d) Conceituar o conceito de provisões contábeis conforme a legislação vigente. Distinguir provisões de 

passivos e ativos contingentes. Preparar o aluno para realizar as devidas provisões quando for cabível. 

e) Estudar o grupo do Patrimônio Líquido, com o intuito de: (i) conhecer a composição do Patrimônio 

Líquido. (ii) conhecer as reservas de capital e de lucros. (iii) Demonstrar a composição do Patrimônio 

Líquido, formas de constituição das reservas, os efeitos no Patrimônio Líquido e suas contabilizações 

mediante interpretação da lei 6.404/76, 11.638/07 e suas alterações. 

f) Elaborar a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial conforme normas e 

pronunciamentos contábeis vigentes. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Qtde Data Horário Conteúdo 

01 
22/02/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Apresentação do plano de ensino 

Unidade 1: Aspectos introdutórios da contabilidade básica 

Exercícios de revisão de lançamentos contábeis (constituição de 

empresa, adiantamentos a fornecedores, despesas antecipadas, 

compra de mercadorias com impostos, adiantamento de clientes, 



folha de pagamento, venda de mercadoria, reconhecimento de 

despesas, cálculo do imposto de renda, apropriação de impostos, 

contabilização do resultado do exercício e sua destinação). 

 

Explicação sobre contabilização da provisão do IRPJ e CSLL e da 

destinação do resultado. 

 

Explicação sobre dividendos a pagar e dividendos adicionais 

propostos. 

Explicação da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

Estrutura e elaboração da DRE conforme Lei 6.404/76 e CPC 26. 

Explicação do Balanço Patrimonial. 

02 
01/03/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 1: Aspectos introdutórios da contabilidade básica 

Exercícios de revisão de lançamentos contábeis (constituição de 

empresa, adiantamentos a fornecedores, despesas antecipadas, 

compra de mercadorias com impostos, adiantamento de clientes, 

folha de pagamento, venda de mercadoria, reconhecimento de 

despesas, cálculo do imposto de renda, apropriação de impostos, 

contabilização do resultado do exercício e sua destinação). 

 

Explicação sobre contabilização da provisão do IRPJ e CSLL e da 

destinação do resultado. 

 

Explicação sobre dividendos a pagar e dividendos adicionais 

propostos. 

Explicação da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

Estrutura e elaboração da DRE conforme Lei 6.404/76 e CPC 26. 

Explicação do Balanço Patrimonial. 

03 
08/03/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 2: Contas a receber/operações financeiras  

Explicação sobre perdas estimadas para crédito de liquidação 

duvidosa: conceitos e finalidades, forma de apuração da PECLD e 

exemplos de evidenciação, contas contábeis envolvidas, aspectos 

fiscais, exemplo prático.  

 

Explicação sobre cheques a prazo a depositar e cheques em 

cobrança. 

 

Elaboração de exercícios. 

04 
15/03/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 2: Contas a receber/operações financeiras  

Explicação sobre vendas para o mercado externo, reflexos no 

balanço patrimonial e na DRE. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

05 
22/03/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 2: Contas a receber/operações financeiras  

Explicação sobre vendas para o mercado externo, reflexos no 

balanço patrimonial e na DRE. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

06 
29/03/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Revisão de todo o conteúdo para a prova. 

 

 

07 
05/04/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Prova 1 (P1) –  Individual e sem consulta 

Unidade 1 e Unidade 2 (PECLD, Cheques a prazo e a depositar, 

vendas para o mercado externo). 

 

08 
12/04/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 2: Contas a receber/operações financeiras  

Explicação sobre duplicatas descontadas, reflexos no balanço 

patrimonial e na DRE. 

 



Elaboração e correção de exercícios. 

09 
19/04/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 2: Contas a receber/operações financeiras  

Explicação sobre aplicações financeiras: conceito, classificação no 

balanço patrimonial, reconhecimento dos rendimentos da aplicação 

financeira, reflexos no balanço patrimonial e na DRE. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

10 
26/04/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 2: Contas a receber/operações financeiras  

Explicação sobre empréstimos e financiamentos: conceito, 

classificação no balanço patrimonial, reconhecimento dos 

rendimentos da aplicação financeira, reflexos no balanço patrimonial 

e na DRE. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

11 
03/05/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 2: Contas a receber/operações financeiras  

Explicação sobre provisões contábeis conforme a legislação vigente. 

Distinguir provisões de passivos e ativos contingentes e seus reflexos 

no balanço patrimonial e na DRE. 

Elaboração e correção de exercícios. 

 

12 
10/05/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Prova 2 (P2) –  Individual e sem consulta 

Conteúdo de todo o semestre. 

 

13 
17/05/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 3: Patrimônio Líquido  

Explicação sobre Patrimônio Líquido. Composição das contas, 

limites das reservas, constituição e contabilização de reservas. 

Diferença entre reservas a Provisões. Ações em tesouraria. Ajustes 

de avaliação patrimonial. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

14 
24/05/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 3: Patrimônio Líquido  

Explicação sobre Patrimônio Líquido. Composição das contas, 

limites das reservas, constituição e contabilização de reservas. 

Diferença entre reservas a Provisões. Ações em tesouraria. Ajustes 

de avaliação patrimonial. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

15 
31/05/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 3: Patrimônio Líquido  

Explicação sobre Patrimônio Líquido. Composição das contas, 

limites das reservas, constituição e contabilização de reservas. 

Diferença entre reservas a Provisões. Ações em tesouraria. Ajustes 

de avaliação patrimonial. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

16 
07/06/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 3: Patrimônio Líquido  

Explicação sobre Patrimônio Líquido. Composição das contas, 

limites das reservas, constituição e contabilização de reservas. 

Diferença entre reservas a Provisões. Ações em tesouraria. Ajustes 

de avaliação patrimonial. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 

17 
14/06/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Unidade 3: Patrimônio Líquido  

Explicação sobre Patrimônio Líquido. Composição das contas, 

limites das reservas, constituição e contabilização de reservas. 

Diferença entre reservas a Provisões. Ações em tesouraria. Ajustes 

de avaliação patrimonial. 

 

Elaboração e correção de exercícios. 



18 
21/06/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Prova 3 (P3) –  Individual e sem consulta 

Conteúdo da Unidade 3. 

 

 
05/07/2017 

(Eliseu) 
18:50 - 22:20 

Exame final da disciplina 

 

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
 

METODOLOGIA PROPOSTA 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro, do retroprojetor e/ou multimídia.   

- Realização e resolução de exercícios em classe e extraclasse. 

- Comentários de leituras recomendadas. 

- Elaboração de exercícios complementares, cujas respostas serão disponibilizadas em ambiente de 

aprendizagem. 

- Provas individuais e sem consulta. 
 

AVALIAÇÃO: 
- Prova 1 (P1) – 30% 

- Prova 2 (P2) – 35% 

- Prova 3 (P3) – 35% 

 

* Durante o semestre serão distribuídos exercícios valendo pontos que se somarão as provas.  

 

Observações: 

1) As provas serão individuais e sem nenhuma espécie de consulta. Os conteúdos serão cumulativos.  
 

2) O aluno será considerado aprovado se:  

 Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); e 

 Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 

Data do exame: 05/07/2017. 

Cálculo da média final do aluno: 

 Média final = (6*média + 4* exame)/10 

 O aluno será considerado aprovado se obtiver média final após exame igual ou superior a 5,0 (cinco 

vírgula zero). 

 

3) Horário de atendimento aos alunos – 4as feiras das 17:30hs até às 18:30hs. 
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