
PLANO DE ENSINO 

 

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

DISCIPLINA: Contabilidade comercial  SIGLA: CCO 

 

PROFESSORA: SABRINA DO NASCIMENTO 

E-MAIL:  SABNASCIMENTO@GMAIL.COM 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 h/a TEORIA: 36 h/a  PRÁTICA:36 h/a 

 

CURSO(S): BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

SEMESTRE/ANO:  2-2011  PRÉ-REQUISITOS: CON III 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO:  

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 

competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 

organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 

 

EMENTA: Contabilidade comercial e seu campo de aplicação. Constituição de empresa comercial. 

Contabilização de operações da atividade comercial. Contabilização das operações entre matriz e filial. 

Impostos e taxas incidentes em operações comerciais. Procedimentos de encerramento do exercício. 

Declaração de imposto de renda – pessoa jurídica. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: A disciplina visa desenvolver habilidades e competências 

necessárias para o entendimento e a utilização da contabilidade comercial para atender ao seu fim que é 

“oferecer informações sobre a composição do patrimônio e suas variações, bem como conhecer o resultado 

da atividade mercantil”. Ainda contribuir para a capacitação dos alunos quanto às principais conotações 

pertinentes às Sociedades Empresárias, favorecer o entendimento do aluno a respeito das normas legais 

referentes à escrituração contábil comercial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  

 Identificar e compreender a importância da correta contabilização das operações comerciais; 

 Identificar a importância da contabilidade como um todo para a obtenção de informações 

patrimoniais e de resultado; 

 Compreender a dinâmica contábil, o fluxo da informação do sistema de informação contábil 

que passa a ter como principal entrada a contabilização das operações comerciais; 

 Associar os conteúdos das disciplinas já integralizadas e as do semestre num conjunto de 

informações que conduzirão ao perfil de egresso almejado pelo CEAVI; 

 Identificar os principais conceitos relacionados à contabilidade comercial. 

 Reconhecer as diversas formas jurídicas de constituição das empresas comerciais; 

 Estruturar um Plano de Contas específico para empresas Comerciais; 

 Compreender o processo de contabilização das operações típicas das empresas comerciais. 

 Reconhecer a correta estrutura da Demonstração do resultado do Exercício e do Balanço 

patrimonial 
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CRONOGRAMA 

Aula/Data Conteúdo/Metodologia 

AULA 1 

03/08/2011 

- Abertura com apresentação, dinâmica de ensino; Apresentação plano de ensino; Breve 

discussão de todos os conteúdos da disciplina.  

- Encaminhar atividade de pesquisa sobre temas de formação geral; 

- Formação de grupos para pesquisa; Distribuição temas para seminários; Definições 

para apresentação; Estruturação dos trabalhos e pesquisa no laboratório e/ou 

biblioteca. 

 

*Temas para seminário: 

1) Noções de comércio e instituições comerciais. Contabilidade Comercial e seu campo 

de aplicação; 

2) Classificação das sociedade 

3) Constituição de empresas (Procedimentos para abertura da empresa comercial; 

Documentos e registros obrigatórios; Balanço de abertura; 

4) Plano de contas de uma empresa comercial e correção monetária; 

5) Operações com pessoal (Folha de pagamento, cálculo, custos para empregado e 

empregador, horas extra, salário família.....); 

6) Operações com o ativo permanente (investimentos, imobilizado, diferido, 

depreciação, exaustão, amortização) 

7) Operações com mercadorias (Compras, vendas, provisão para créditos de 

liquidação duvidosa, inventários e critérios de avaliação de estoques (UEPS, PEPS, 

CMPV.. ); 

8) Operações financeiras (Conceito, aplicações, financiamentos/empréstimos, 

operações com duplicatas, desconto de cheques e duplicatas); 

9) Operações envolvendo contas de resultado (Introdução, Classificação de despesas 

e apropriações e ainda encerramento das contas de despesa; Classificação de receitas 

e apropriações e ainda encerramento das contas de receita; variações monetárias);  

10) Encerramento das atividades das empresas comerciais 

 

AULA 2 

10/08/2011 

 

-Introdução ao conteúdo, conceito e origem da contabilidade comercial; 

- Noções gerais contabilidade comercial; 

-Tecnologia x contabilidade comercial; 

-SPED contábil, fiscal e NF-E; 

- Exercício 1 (contabilização de compras, vendas, compensação impostos, DRE). 

- Exercício de contabilização comercial.  

AULA 3 

17/08/2011 

 

- Demonstrações Contábeis (FLUXO DE FUNDOS); 

- Entendendo o fluxo de fundos a partir da DOAR  e o ciclo de caixa; 

- Exercícios para entendimento das demonstrações. 

- Demonstrações contábeis - Fluxo de fundos, DOAR. Exercício demonstrações NATURA. 

AULA 4 

24/08/2011 

 

- Apresentação seminário 1 - Noções de comércio e instituições comerciais. 

Contabilidade Comercial e seu campo de aplicação (Debate; Considerações e avaliação) 

- Apresentação seminário 2 - Classificação das sociedades (Debate; Considerações; e 

avaliação) 

AULA 5 

31/08/2011 

- Apresentação seminário 3 - Constituição de empresas (Procedimentos para abertura da 

empresa comercial; Documentos e registros obrigatórios; Balanço de abertura); 

Debate; Considerações e avaliação. 

- Apresentação seminário 4 - Plano de contas de uma empresa comercial e correção 

monetária; Debate; Considerações e avaliação. 

AULA 6 

14/09/2011 

Revisão DOAR e FLUXO DE FUNDOS com análise das demonstrações; 

Exercícios de revisão relacionados com: 

EXERCÍCIO - Noções de comércio e instituições comerciais. Contabilidade Comercial 



e seu campo de aplicação 
EXERCÍCIO - Classificação das sociedades 

EXERCICIO - Constituição de empresas (Procedimentos para abertura da empresa 

comercial; Documentos e registros obrigatórios; Balanço de abertura). 

EXERCICIO – Plano de contas - Plano de negócios como ferramenta da contabilidade 

comercial 

AULA 7 

21/09/2011 

- Apresentação seminário 5 - Operações com pessoal (Folha de pagamento, cálculo, 

custos para empregado e empregador, horas extra, salário família, etc.); Debate; 

Considerações e avaliação.  

- Exercício folha de pagamento 

AULA 8 

28/09/2011 

 

- Apresentação seminário 6 - Operações com o ativo permanente (investimentos, 

imobilizado, diferido, depreciação, exaustão, amortização). Debate; Considerações e 

avaliação.  

- Apresentação seminário 7 - Operações com mercadorias (Compras, vendas, 

provisão para créditos de liquidação duvidosa, inventários e critérios de avaliação de 

estoques (UEPS, PEPS, CMPV.. ). Debate; Considerações e avaliação. 

AULA 9 

05/10/2011 

 

- Apresentação seminário 8 - Operações financeiras (Conceito, aplicações, 

financiamentos/empréstimos, operações com duplicatas, desconto de cheques e 

duplicatas); Debate; Considerações e avaliação.  

- Apresentação seminário 9 - Operações envolvendo contas de resultado 

(Introdução, Classificação de despesas e apropriações e ainda encerramento das 

contas de despesa; Classificação de receitas e apropriações e ainda encerramento das 

contas de receita; variações monetárias); Debate; Considerações e avaliação. 

AULA 10  

19/10/2011 

- Apresentação seminário 10 - Encerramento das atividades das empresas 

comerciais (Debate; Considerações e avaliação). Exercício. 

- Exercício operações comerciais – revisão 

- Apresentação temas de conhecimento geral 

AULA 11 

26/10/2011 

Revisão avaliação AV-2 

Aspectos especiais da contabilidade comercial (Estoques, problemas gerenciais: 

custos de reposição; bases para a formação do custo mercantil)  

Avaliação AV-2 (Teórica) 

AULA 12 

09/11/2011 

Aspectos fiscais e legais da contabilidade (Reavaliação, avaliação de investimentos, 

IRPJ, LALUR Provisões versus reservas, exportação x importação, matriz e filiais) 

- Notícias mudanças substituição tributária Estado SC. 

AULA 13 

16/11/2011 

 

Demonstrações Contábeis - relacionamento das demonstrações contábeis. 

Exercício N. 10 – Correção monetária; 

AULA 14 

23/11/2011 

 

Exercício N. 9 – Preços x inflação 

AULA 15 

30/11/2011 

 

Atividade extra-classe- Exercício com operações comerciais diversas 

AULA 16 

07/12/2011 

 

Atividade extra-classe – Exercício com operações comerciais diversas 

AULA 17 

14/12/2011 

Avaliação AV-2 (Prática) 

 

METODOLOGIA PROPOSTA:  

As aulas serão ministradas de forma expositiva, e interativa, com utilização de recursos 

audiovisuais. 



A disciplina incentivará a aprendizagem autônoma, onde o aluno assume a responsabilidade 

pela aprendizado e o professor assume o papel de direcionador dessa postura. A idéia central desse 

método é de que os estudantes deverão tornar-se pensadores críticos para tornar o processo de 

aprendizagem mais dinâmico. O desenvolvimento da auto-iniciativa de descobrimento promoverá o 

crescimento na vida pessoal e profissional. Para tanto terá indicação de leituras como livros ou 

capítulos de livros, reportagens de revistas, informativos, artigos científicos, sempre relacionados 

com a matéria com debate em sala de aula. 

Temas de conhecimento geral serão discutidos e encaminhados para leitura bem como 

avaliados durante o processo. 

Serão desenvolvidos exercícios/estudos de caso para a fixação e melhor entendimento do 

conteúdo. 

 

AVALIAÇÃO: 

 A avaliação se dará através de apresentação de seminário (AV-1 com peso 4, onde 6(20%) 

pontos valem a apresentação/conteúdo, 2(7%) pontos a condução do debate e ainda 2(7%) pontos 

pela participação nos debates do grande grupo). Consiste num trabalho que trará uma revisão 

bibliográfica e sempre que possível à exemplificação através de situações práticas ou estudos de 

caso. Todos os grupos e todo grupo fará uma apresentação e também através de sorteio fará um 

debate. A revisão bibliográfica deverá ser encaminhada para todos os alunos na semana anterior a 

apresentação do seminário.  

 Avaliação individual sem consulta (AV-2, peso 4) de todo conteúdo repassado em sala de 

aula e leituras complementares sugeridas. 

 Trabalhos e exercícios individuais ou em grupo de até três acadêmicos (AV-3, peso 2). 

 

IMPORTANTE: 

 

a) Provas em atraso - solicitação via secretaria; 

b) Trabalhos/exercícios entregues no prazo terão peso 2, entregues com atraso peso 1. 

Acadêmicos ausentes nos dias em que serão solicitados trabalhos terão que solicitar o tema para 

entrega fora de prazo. 

 

  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 

ANDRADE, E. M. de. Contabilidade Comercial: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Campus, 

2001. 

IUDÍCIBUS, S. de; MARION, J. C. Contabilidade comercial. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2006. 

SOUZA, A. B. de. Contabilidade de Empresas Comerciais. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA DE APOIO: 

COELHO, F. U. Curso de Direito Comercial. vol. I, II, III, São Paulo: Saraiva, 2002. 

_________. Manual de Direito Comercial. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002. 

FAZZIO JÚNIOR, W. Fundamentos de direito comercial: empresário, sociedades comerciais, 

títulos de credito. 5ª ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

FIPECAFI - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS ATUARIAS E 

FINANCEIRAS. Manual de contabilidade das sociedades por ações. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 

2007. 

SOUZA, A. B. de. Contabilidade de empresas comerciais. São Paulo: Atlas, 2002. 


