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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:  
O Patrimônio. Estrutura das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. Fluxo de 
Caixa. Análise das Demonstrações Contábeis: Coeficientes patrimoniais e coeficientes de variações 
patrimoniais; Quocientes patrimoniais e quocientes das variações patrimoniais; Índices patrimoniais 
e índices de variações patrimoniais. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Elaborar, analisar e interpretar as demonstrações contábeis exigidas pela legislação e 
pronunciamentos contábeis vigentes, com o intuito de atender as necessidades dos diversos usuários 
da informação contábil. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  
a) Identificar a estrutura correta e adequada do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado 
do Exercício, da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, da Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa e da Demonstração do Valor 
Adicionado, bem como a obrigatoriedade da elaboração. 
b) Interpretar as informações contidas em cada uma das demonstrações e sua utilidade na gestão das 
empresas. 
c) Conhecer os objetivos, técnicas e usuários da análise das demonstrações contábeis. 
d) Conhecer e praticar a análise vertical e horizontal de balanço. 
e) Conhecer e praticar a técnica de análise de balanço baseada em quocientes de liquidez, 
quocientes de endividamento, índices de rotatividade, quocientes de rentabilidade. 
f) Emitir parecer de análise referente à situação financeira, econômica e patrimonial das empresas. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Data Horário Conteúdo 
26/07/2012 18h50min às Apresentação, exposição, discussão do plano de ensino. 



20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação dos trabalhos e divisão dos grupos. 
Explicação sobre Aspectos introdutórios das demonstrações contábeis. 
Comentários sobre o Capítulo 1: Noções introdutórias (Pág.1 a 30) do 
Manual de Contabilidade e o Capítulo 4: Exigências legais de Borinelli e 
Pimentel (2010). 
Explicação sobre a Demonstração do Resultado do Exercício conforme a 
estrutura do CPC 26 e a estrutura da Lei 6.404/76. 
Explicação sobre a estrutura do Balanço Patrimonial e as principais 
alterações conforme normas internacionais de contabilidade. 
Elaboração de exercícios: Unidade 1. 

02/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Revisão sobre patrimônio líquido. Explicação sobre a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) – Unidade 2. 
 
Elaboração de exercícios. 

09/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção exercícios Unidade 1 e 2. 

16/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção exercícios Unidade 1 e 2 – Esclarecimentos de dúvidas. As 
respostas serão disponibilizadas até 11/08/2012. 

23/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Prova I (Unidade 1 e 2): Noções introdutórias, DRE, Balanço 
Patrimonial, DMPL. 
 

Entrega da lista de exercícios I 

30/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Reunião CONSUNI. 
Explicação Unidade 3: Demonstração dos fluxos de caixa: aspectos 
introdutórios, métodos de elaboração, técnica de elaboração. Elaboração 
de exercícios. 
 

OBS: É necessária leitura prévia do Capítulo 34: Demonstração dos 
fluxos de caixa (Pág. 567 a 582), do Manual de Contabilidade. 

06/09/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção exercícios I – DFC  
Elaboração de exercícios. 

13/09/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção exercícios II – DFC 
Correção exercícios III – DFC 

20/09/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção exercícios IV – DFC 
Elaboração de exercícios. 

27/09/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação sobre a Unidade 4: Demonstração do Valor Adicionado 
(DVA). 
 

É necessária a leitura prévia do capítulo 35 Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) do Manual de Contabilidade. 
 



Elaboração de exercícios. 
 

04/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção exercícios V – DFC 
Correção exercícios VI – DFC 
Correção exercícios DVA. 
 

 
11/10/2012 18h50min às 

20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Entrega da lista de exercícios II 
Correção exercícios. 
Esclarecimentos de dúvidas. 

18/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Prova II (Unidade 1, 2, 3 e 4). 
 

Entrega da lista de exercícios III 

25/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação sobre análise das demonstrações contábeis – noções 
introdutórias (Unidade 5). Analisando demonstrações sem o uso de 
indicadores. É necessária a leitura prévia de material que será 
disponibilizado previamente. 
 

01/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação sobre análise vertical e análise horizontal, índices de 
liquidez, índices de endividamento/estrutura de capital, índices de 
rentabilidade, índices de atividades, EBTIDA, EBIT. É necessária a 
leitura prévia dos capítulos 12, 13 e 14 de Borinelli e Pimentel (2010). 
 

Elaboração de exercícios. 
08/11/2012 18h50min às 

20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção de exercícios. 

15/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Feriado Nacional – Proclamação da República. 
Aula para elaboração do trabalho de análise e exercícios. 
 
Entrega dos cálculos dos indicadores das empresas. 

22/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação sobre análise crítica dos instrumentos clássicos de análise das 
demonstrações contábeis. É necessária a leitura prévia de material que 
será disponibilizado previamente. 
 
Elaboração de exercícios. 

29/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção exercícios Livro – Esclarecimentos de dúvidas. 
 
Esclarecimentos de dúvidas. 
 
Entrega do trabalho de análise final. 

06/12/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Prova III (Unidade 1, 2, 3, 4 e 5). 
Entrega da lista de exercícios IV. 

13/12/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 

Exame 
 
 



22h20min 
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 das leituras recomendadas. 
- Realização de trabalhos em classe e extra classe; 
- Provas individuais e sem consulta. 
 

AVALIAÇÃO:   
- Prova 1 (P1) – 20% 
- Prova 2 (P2) – 30% 
- Prova 3 (P3) – 25% 
- Lista de Exercícios  (L1, L2, L3, L4) – 5% 
- Trabalho 1 (T1) - 20% 
 
Observações 
 
1) As provas serão individuais e sem consulta. Os conteúdos serão cumulativos.  
 
2) As listas de exercícios devem ser entregues de forma manuscrita e individual. Serão 
disponibilizadas até 10 dias antes da entrega. 
 
3) O trabalho refere-se à analise das demonstrações contábeis do setor de tecidos, vestuário e 
calçados. Este trabalho deverá ser elaborado em arquivo Excel. A análise contemplará as últimas 
três publicações anuais. 
 
Os seguintes arquivos deverão constar nos arquivos Excel: O Balanço Patrimonial, a DRE, com 
cálculos de análise vertical e horizontal e sua respectiva interpretação. 
 
Deverão ser calculados os indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade e de atividade. E 
sua respectiva interpretação. 
 
Ao final, devem fazer uma análise geral do setor. É interessante também elaborar gráficos, calcular 
o EBTIDA, EBIT. 
 
Também devem fazer uma análise geral sobre o que observaram nas DFCs, DVAs e DMPLs das 
empresas. 
 
A qualidade da análise é fundamental. Para tanto, não devem somente se ater nos resultados dos 
indicadores. É necessário ler as notas explicativas, analisar outras demonstrações, relatório da 
administração para deste modo esclarecer sobre as alterações ocorridas.  
 
Também é necessário abordar sobre o setor na economia e características de cada empresa. 
 
No final do trabalho, deverá ser elaborado um parecer sobre a situação financeira, econômica e 
patrimonial do setor. 
 
O trabalho será entregue via e-mail. Ele é realizado em grupo (4 pessoas). Cada grupo irá analisar 4 
empresas e o setor.  
 
4) 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: 13/12/2012 
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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