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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:  
Operações contábeis de valores a receber. Despesas antecipadas. Operações financeiras. Patrimônio 
líquido. Provisões contábeis. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração dos 
fluxos de caixa. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Oportunizar aos alunos conhecimento da Contabilidade. Capacitá-los para compreender a 
escrituração de empresas comerciais, prestadoras de serviços e industriais, proporcionando uma 
compreensão da prática contábil. Oferecer fundamentos e desenvolver a habilidade de registrar 
diversas operações contábeis, de elaborar e compreender a demonstração do resultado do exercício,  
o balanço patrimonial, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos 
fluxos de caixa. Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de visualizar a contabilidade como 
um instrumento necessário para a tomada de decisão e possuir noções gerais sobre as demonstrações 
contábeis obrigatórias pela legislação vigente, bem como conhecer aspectos da escrituração contábil 
e seus respectivos efeitos nas demonstrações. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  
Compreender as diversas operações contábeis oriundas de valores a receber, bem como, analisar seu 
reflexo na demonstração do resultado do exercício e no balanço patrimonial. 
Estudar as operações de despesas antecipadas e verificar sua aplicabilidade na prática contábil. 
Conhecer e contabilizar os diversos tipos de operações financeiras e verificar seus efeitos no Balanço 
Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício. 
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. 
Conhecer a composição do Patrimônio Líquido. Conhecer as reservas de capital, de lucros e de 
reavaliação. 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. 
Elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido e as demonstrações dos fluxos de caixa 
conforme normas vigentes. 



 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
Encontro Data Conteúdo 
1º 03/08/2011 Apresentação do plano de ensino 

Leitura e comentários a respeito da reportagem “Exame de suficiência põe 
em xeque o ensino contábil”. 
Revisão de lançamentos contábeis feitos pelos alunos 

2º  04/08/2011 Revisão sobre a Demonstração do Resultado do Exercício. 
Comentários a respeito do plano de contas 
Explicação sobre a destinação do resultado para reservas, para dividendos 
a pagar, dividendos adicionais propostos. 
Revisão de despesas antecipadas, adiantamento de clientes, adiantamento 
a fornecedores, adiantamentos a funcionários. 
Explicação sobre contas a receber de empresas e pessoas ligadas. 
Disponibilidade do exercício I. 
Disponibilidade de exercícios de revisão, exercícios de operações com 
mercadorias e exercícios gerais. 

3 º 10/08/2011 Aula para elaboração dos exercícios e esclarecimentos de dúvidas. 
Explicação do trabalho interdisciplinar. 

4 º 11/08/2011 Correção do exercício I. A correção dos demais será disponibilizada no 
AAGI. 

5 º 17/08/2011 Esclarecimentos de dúvidas de exercícios. 
6 º 18/08/2011 Explicação de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. 

Exercícios. 
7 º 24/08/2011 Explicação de dividendos a receber, títulos a receber, contas do realizável 

a longo prazo. Exercícios. 
8 º 25/08/2011 Aula para elaboração de exercícios. A correção será disponibilizada no 

AAGI. 
9 º 31/08/2011 Correção de exercícios: esclarecimentos de dúvidas. 
10 º 01/09/2011 Correção de exercícios: esclarecimentos de dúvidas. 
 07/09/2011 Feriado Nacional – Independência do Brasil.  
11 º 08/09/2011 Atividade lúdica do conteúdo. 
12 º 14/09/2011 Prova I – Parte I sem nenhuma espécie de consulta 
13 º 15/09/2011 Prova I – Parte II sem nenhuma espécie de consulta 
14 º 21/09/2011 Explicação de duplicatas descontadas. Exercícios. 

Entrega da plataforma teórica do interdisciplinar via e-mail. 
15 º 22/09/2011 Correção dos exercícios. Disponibilidade de um trabalho geral. 
16 º 28/09/2011 Explicação de aplicações financeiras.  

Explicação de empréstimos.  
17 º 29/09/2011 Explicação de desconto financeiro. 

Explicação de cheques pré-datados e devolvidos. 
Explicação de pagamentos de fornecedores com cartão de crédito. 

18 º 05/10/2011 Aula para elaboração de exercícios. 
19 º 06/10/2011 Correção dos exercícios. 
20 º 12/10/2011 Feriado Nacional - Nossa Senhora Aparecida. Disponibilidade de 

exercícios sobre operações financeiras e suas respectivas correções. 
21 º 13/10/2011 Correção de exercícios referente dúvidas. 

Entrega da introdução do trabalho interdisciplinar via e-mail. 
22 º 19/10/2011 Correção de exercícios referente dúvidas. 
23 º 20/10/2011 Prova II com consulta ao plano de contas . Entrega de um trabalho valendo 



10% da nota da prova II. 
24 º 26/10/2011 Explicação sobre patrimônio líquido: capital social, capital autorizado, 

reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial. 
25 º 27/10/2011 Explicação sobre patrimônio líquido: reservas de lucros, dividendos, ações 

em tesouraria. Disponibilidade de três exercícios. A correção também será 
disponibilizada. 

 02/11/2011 Feriado Nacional – Finados.  
26 º 03/11/2011 Correção de exercícios. 

Entrega da descrição e análise dos dados e conclusões do trabalho 
interdisciplinar via e-mail. 

27 º 09/11/2011 Correção de exercícios. 
28 º 10/11/2011 Explicação das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. 

Exercícios. 
29 º 16/11/2011 Correção de exercícios. 
30 º 17/11/2011 Explicação das Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Exercícios. 
31 º 23/11/2011 Correção de exercícios. 

Entrega final do trabalho interdisciplinar impresso e via e-mail. 
32 º 24/11/2011 Correção de exercícios. 
33 º 30/11/2011 Exercícios. Entrega do trabalho geral. 
34 º 01/12/2011 Correção de exercícios. Disponibilidade de exercícios de revisão. 
35 º 07/12/2011 Prova III – Parte I sem nenhuma espécie de consulta 
36º 08/12/2011 Prova III – Parte II sem nenhuma espécie de consulta 
 14/12/2011 Exame 

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 extra classe; 
- Explicações por parte do aluno. 
- Comentários de leituras recomendadas. 
- Realização de trabalhos em classe e extra classe; 
- Provas individuais e sem consulta. 
 

AVALIAÇÃO:   
- Avaliação 1 (Parte I + Parte II) – 25% 
- Avaliação 2 + Trabalho – 25% 
- Avaliação 3 (Parte I + Parte II) – 25% 
- Trabalho geral, abrangendo todo o conteúdo da disciplina + participação – 10% 
- Trabalho Interdisciplinar – 15% 
 
A média final da disciplina será efetuada da seguinte maneira: Avaliação 1 *25%+ Avaliação 2 
*25% + Avaliação 3 *25% + Trabalho geral e participação *10% + Trabalho Interdisciplinar * 
15%. 
 
OBS:  
1) Haverá entregas parciais do trabalho interdisciplinar, antes da sua entrega final. O grupo que não 
entregar ou enviar com atraso perderá 2,0 pontos da nota a cada entrega parcial. As entregas 
parciais devem ser feitas via e-mail mediante confirmação de recebimento do professor. A entrega 
final terá que ser impressa e via e-mail. 
 
2) A nota de participação englobará contribuições feitas em sala de aula, elaboração dos exercícios, 
frequência e pontualidade. 
 



3) O trabalho geral poderá ser digitado e em dupla. 
 
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. 
Semana de exames: 05/12/2011 
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). 
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