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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:  
Comercialização das unidades imobiliárias. Controle de estoque de imóveis. Plano de contas para a 
contabilidade imobiliária. Tratamento contábil e fiscal. Normas e princípios contábeis aplicados. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Compreender a sistemática de escrituração contábil das empresas que exercem a atividade 
imobiliária, entendendo principalmente os critérios de reconhecimento de receitas, de custos e 
despesas e seus reflexos na demonstração do resultado do exercício e no balanço patrimonial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Conhecer conceitos específicos da atividade imobiliária. 
Entender o processo de comercialização das unidades imobiliárias, estudando o processo de 
formação de custos, reconhecimento das receitas e despesas e seus respectivos reflexos na 
demonstração do resultado do exercício e no balanço patrimonial. 
Analisar as particularidades do plano de contas para a atividade de construção civil. 
Verificar o tratamento contábil e fiscal da atividade imobiliária em suas diferentes formas de 
tributação. 
Estudar as normas contábeis vigentes relacionadas à contabilidade imobiliária. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
Encontro Data Conteúdo 
1º 01/08/2011 Apresentação do plano de ensino. 

Leitura e comentários da reportagem “Exame de Suficiência põe em xeque o 
ensino contábil” 
Leitura e comentários da reportagem “Acordo livra incorporadoras de 
ressalva” 
Leitura e comentários da reportagem “Insatisfeitos podem reclamar de regra 
contábil sobre receita” 

2º  08/08/2011 - Conceitos gerais da contabilidade imobiliária 
- Formação de custos na atividade de construção civil 



- Contas contábeis utilizadas 
- Tipos de custos 
- Reconhecimento da receita pelo critério da CVM 

3 º 15/08/2011 - Atividades de reconhecimento da receita e formação de custos pelos 
critérios da CVM 

4 º 22/08/2011 - Atividades de reconhecimento da receita e formação de custos pelos 
critérios da CVM. Síntese do CPC 17. 

5 º 29/08/2011 Correção de exercícios 
6 º 05/09/2011 Correção de exercícios.  
7 º 12/09/2011 Exercícios 
8 º 19/09/2011 Prova I 
9 º 26/09/2011 Reconhecimento fiscal das receitas e custos: vendas à vista e a prazo de 

unidades concluídas. Exercícios. 
10 º 03/10/2011 Correção de exercícios. Exercícios. 
11 º 10/10/2011 Reconhecimento fiscal das receitas e custos: vendas à vista e a prazo de 

unidades não concluídas sem adoção do custo orçado. Exercícios. 
12 º 17/10/2011 Correção dos exercícios. 
13 º 24/10/2011 Reconhecimento fiscal das receitas e custos: vendas à vista e a prazo de 

unidades não concluídas com adoção do custo orçado. Exercícios. 
14 º 31/10/2011 Correção de exercícios. 
15 º 07/11/2011 Prova II Individual e com consulta. 
16º 14/11/2011 Feriado Escolar. Aula para estudar os CPC 17, ICPC 02 e OCPC 01. 
17º 21/11/2011 Debate do CPC 17 – Contratos de Construção. Exercícios 
18º 28/11/2011 Debate do ICPC 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário.  

Debate do OCPC 01 – Entidades de Incorporação Imobiliária.  
Exercícios 

 05/12/2011 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; 
- Apresentações de trabalhos       
- Trabalhos extra classe. 
- Provas individuais e sem consulta 
 

AVALIAÇÃO:   
Nota 1: 
- Avaliação 1: conceitos gerais da contabilidade imobiliária, formação de custos e reconhecimento 
da receita pelos critérios da CVM. Prova Individual e sem consulta. Peso: 40%: 19/09/2011 
 

Nota 2: 
- Avaliação 2 : Reconhecimento das receitas e custos pelos critérios fiscais. Prova individual e com 
consulta.  Peso 30%: 07/11/2011 
 

Nota 3: Trabalhos, exercícios e participação. 30% da nota 
- Elaboração dos exercícios – 8% 
- Debate dos pronunciamentos do CPC pertinentes à contabilidade imobiliária – 15% 
- Participação - 7%  
 

Média = Nota 1 *40% + Nota 2*30% + Nota 3*30% 
 

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 de dezembro de 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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