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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: 
Método de avaliação de investimentos; Consolidação das demonstrações contábeis; Conversão de 
transações e demonstrações contábeis em moeda estrangeira; Reorganização societária; Correção 
monetária integral; Operações com derivativos, hedge e outros instrumentos financeiros; Impostos 
diferidos. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Proporcionar ao aluno aprofundamento e segregação de conteúdos de contabilidade ministrados no 
decorrer do curso e importantes para o profissional contábil. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
 Orientar o(a) acadêmico(a) a adquirir e aprofundar conhecimentos teórico-práticos, societários e 
contábeis para que este possa: 
- Compreender o processo de avaliação de investimentos em participações societárias; 
- Elaborar a consolidação das demonstrações contábeis; 
- Identificar e aplicar as possibilidades de reorganização societária ; 
- Realizar a conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira; 
- Estudar conteúdos avançados em contabilidade, tais como: correção monetária integral, operações 
com derivativos, hedge e outros instrumentos financeiros, remuneração do capital próprio e 
reavaliação de ativos;      
- Compreender o cálculo e a contabilização de impostos diferidos. 

 

CRONOGRAMA:  
Unidade I: Método de avaliação de investimentos; 
Unidade II: Consolidação das demonstrações contábeis; 
Unidade III: Conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira; 
Unidade IV: Correção monetária integral; 
Unidade V: Reorganização societária; 



Unidade VI: Operações com instrumentos financeiros; 
Unidade VII: Impostos diferidos. 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Cronograma das atividades 

01/08/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Apresentação do plano de ensino; 
- Unidade I: Método de avaliação de investimentos; 
- Investimentos temporários e permanentes; 
- Critérios de classificação contábil dos investimentos;  
- Conceitos de empresas coligadas, controladas e equiparadas. 

03/08/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Avaliação e contabilização dos investimentos pelo método do custo; 
- Leitura e debate tópicos principais CPC's 18 e 19 - Investimento em 
coligada e controlada; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

08/08/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Conceito e aplicação do método de equivalência patrimonial; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

10/08/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Método de equivalência patrimonial: ágio (mais-valia e goodwill) e 
compra vantajosa. 
- Elaboração e correção de exercícios.  

15/08/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Variação na participação relativa em investimentos; 
- Resultados não realizados em controladas e coligadas; 
- Elaboração e correção de exercícios.  

17/08/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Perda por redução ao valor recuperável (valor contábil, valor justo e 
valor em uso); 
- Elaboração e correção de exercícios.  

22/08/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Método de equivalência patrimonial: amortização do ágio mais-valia; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

24/08/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 
- Revisão de conteúdos. 

29/08/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 
- Prova 1 (P1): Unidade I. 

31/08/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Unidade II: Consolidação das demonstrações contábeis; 
- Objetivo e obrigatoriedade; 
- Procedimentos de consolidação; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

05/09/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Eliminação e ajustes na consolidação; 
- Lucros nos estoques e ativos não-circulantes; 

07/09/2017  Feriado Nacional – Independência do Brasil 

12/09/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Transações entre partes relacionadas; 
- Consolidação proporcional; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

14/09/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Participação dos acionistas não controladores; 
- Reavaliação de ativos e outros resultados abrangentes; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

19/09/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Tributos na consolidação; 
- Notas explicativas; 
- Elaboração e correção de exercícios. 



21/09/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Elaboração e correção de exercícios - Consolidação das 
Demonstrações Contábeis. 

26/09/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Unidade III: Conversão das demonstrações contábeis em moeda 
estrangeira; 
- Noções preliminares sobre mudanças nas taxas de câmbio em 
investimentos no exterior e conversão das demonstrações contábeis; 

28/09/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Reconhecimento e mensuração das mudanças nas taxas de câmbio; 
- Elaboração e correção de exercícios. 
 

03/10/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Unidade IV: Correção monetária integral; 
- Introdução, histórico. 
- Metodologia e cálculo de demonstrações em correção integral; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

05/10/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Reconhecimento e mensuração das mudanças nas taxas de câmbio; 
- Elaboração e correção de exercícios. 
 

10/10/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 
- Prova 2 (P2): Unidades I a IV. 

12/10/2017  Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida 

17/10/2017 
18:50 - 
22:20 
(EaD) 

- CONCUR - Aula à distância - Resolução de exercícios - dúvidas 
podem ser retiradas pelo e-mail diego.stupp@udesc.br 

19/10/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 
- Apresentação trabalhos Tema 1 - Reorganização Societária. 

24/10/2017 
18:50 - 
22:20 

- Semana Acadêmica de Ciências Contábeis 

26/10/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 
- Apresentação trabalhos Tema 2 - Instrumentos Financeiros. 

31/10/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Unidade V: Reorganização societária; 
- Aspectos legais e contábeis: incorporação, fusão, cisão. 
- Elaboração e correção de exercícios. 

02/11/2017  Feriado Nacional - Finados 

07/11/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Aspectos legais e contábeis: transformação. 
- Elaboração e correção de exercícios. 

09/11/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Aspectos legais e contábeis: transformação. 
- Elaboração e correção de exercícios. 

14/11/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Unidade VI: Operações com instrumentos financeiros;  
- Introdução, passivos financeiros e instrumentos patrimoniais; 

16/11/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Reconhecimento e securitização de recebíveis; 
- Mensuração de operações Swap e contratos a termo e futuros. 

21/11/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Recuperabilidade de ativos financeiros; 
- Conceito e contabilização de hedge. 

23/11/2017 20:40 – - Elaboração e correção de exercícios sobre Instrumentos Financeiros. 



22:20 
(Udesc) 

28/11/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 

- Unidade VII: Impostos diferidos; 
- Aspectos contábeis, reconhecimento e classificação no balanço. 

30/11/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 

- Cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social: Apuração do 
lucro real, adições e exclusões; 
- Elaboração e correção de exercícios. 

05/12/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 
- Prova 3: Unidades I a VII. 

07/12/2017 
20:40 – 
22:20 

(Udesc) 
- Revisão de conteúdos. 

12/12/2017 
18:50 - 
22:20 

(Eliseu) 
- Exame final.  

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

 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
 
Aulas expositivas e interativas, com utilização de recursos audiovisuais, resolução de exercícios 
teóricos e práticos em classe e extra-classe (avaliados ou não) de iniciação, revisão e fixação de 
conteúdo, pesquisas e seminários. 

 
AVALIAÇÃO: 
 
Provas e exercícios avaliativos, obedecendo ao calendário escolar e o cronograma proposto, com 
os seguintes pesos: 
 
- Avaliação 1 (P1) – individual, sem consulta – 29/08/2017 – peso 20%; 
- Avaliação 2 (P2) – individual, sem consulta – 10/10/2017 – peso 30%; 
- Avaliação 3 (P3) – individual, sem consulta – 05/12/2017 – peso 30%; 
- Trabalho 1 (T1) – em grupo – peso 20%. 
 
Trabalho em grupo com até 4 integrantes sobre os seguintes temas: 
 
- Reorganização Societária - entrega e apresentação 19/10/2017 
O trabalho contemplará uma revisão de literatura de forma sucinta, objetiva, utilizando as 
legislações pertinentes, livros e artigos científicos. No decorrer do referencial teórico, deverá 
constar sempre exemplos de contabilização, contextualização, aspectos procedimentais, casos 
práticos. A seguir exemplos de itens que deverão ser comentados na revisão de literatura:  
- Incorporação;  
- Fusão;  
- Cisão;  
- Elaboração e solução de uma lista de exercícios que contemple os assuntos abordados. 
 
- Instrumentos Financeiros - entrega e apresentação 26/10/2017 
O trabalho contemplará uma revisão de literatura de forma sucinta, objetiva, utilizando as 
legislações pertinentes, livros, CPC's e artigos científicos. No decorrer do referencial teórico, 
deverá constar sempre exemplos de contabilização, contextualização, casos práticos e notas 
explicativas. A seguir exemplos de itens que deverão ser comentados na revisão de literatura:  



- Conceito e regras aplicáveis;  
- Ativos e passivos financeiros; 
- Reconhecimento e mensuração; 
- Objeto, exemplos e contabilização de derivativos e operações com hedge; 
- Elaboração e solução de uma lista de exercícios que contemple os assuntos abordados. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ERNST & YOUNG. Manual de normas internacionais de contabilidade: IFRS versus normas 
brasileiras. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 657 M294 2.ed. 
IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, A. Manual de contabilidade 
societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do CPC. 
São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 657.92 M289 2.ed. 2013. 
LEMES, S.; CARVALHO, L. N. G. Contabilidade Internacional para Graduação: Textos, 
estudos de casos e questões de múltipla escolha. São Paulo: Atlas, 2010. Número de 
chamada: 657 L552c 2010. 
PEREZ JUNIOR, J. H.; OLIVEIRA, L. M. Contabilidade Avançada. 7.ed. São Paulo: Atlas, 
2010. Número de chamada: 657.046 P438c 7.ed. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA, M. C. Contabilidade Avançada: textos, exemplos e exercícios resolvidos. 2;ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 657 A447c 3.ed. 2013. 
BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.. Pronunciamentos CPC 01 (R1) - Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos. Disponível em <http://www.cpc.org.br/pdf/CPC01R1.pdf> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas 
de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Disponível em:< 
http://www.cpc.org.br/pdf/CPC02R2.pdf> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes 
Relacionadas. Disponível em: < http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=19> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 14 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação. Disponível em: < 
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=76> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios. 
Disponível em: < http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=34> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 18 - Investimento em Coligada e em 
Controlada. Disponível em:< http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=59> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 19 (R1) - Investimento em 
Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture). Disponível em: 
<http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=58> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 26 - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. Disponível em: <http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=44> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 35 (R1) - Demonstrações Separadas. 
Disponível em: <http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=57> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 36 (R2) - Demonstrações Consolidadas. 
Disponível em: <http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=56> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 38 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração. Disponível em: 
<http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=52> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 39 - Instrumentos Financeiros: 
Apresentação. Disponível em: < http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=53> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 40 - Instrumentos Financeiros: 



Evidenciação. Disponível em: <http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=54> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. ICPC 09 - Demonstrações Contábeis 
Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do 
Método de Equivalência Patrimonial. Disponível em: < 
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=69> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. ICPC 16 - Extinção de Passivos Financeiros 
com Instrumentos Patrimoniais. Disponível em: 
<http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=83> 
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Orientação OCPC 03 - Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação. Disponível em: < 
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=55> 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS. 
Aprendendo contabilidade em moeda constante. São Paulo: Atlas, 1994. Número de 
chamada: 657 F981a. 
NEVES, S.; VICECONTI, P. E. V. Contabilidade Avançada. 15.ed. São Paulo: Frase, 2007. 
Número de chamada: 657.046 N518c 15.ed. 
SCHMIDT, P. SANTOS, J. L. FERNANDES, L. A. Contabilidade Internacional Avançada. 
3.ed. São Paulo: Atlas, 2010. Número de chamada: 657 M958c 2. ed. 

 
Obs.: Horário de atendimento extraclasse: Terça-feira das 17 às 18 horas. 


