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PLANO DE ENSINO 
 

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h   TEORIA: 72h                       PRÁTICA:  
 

CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS   
 

SEMESTRE/ANO: II/2013 (5º Semestre)  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:  
Conhecer os aspectos da escrituração e evidenciação contábil de empresas comerciais em distintas 
formas de aplicação. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  
a) Verificar o campo de aplicação da contabilidade comercial. 
b) Entender e praticar o processo de constituição de uma empresa comercial e de prestadoras de 
serviços. 
c) Contabilizar diversas operações contábeis pertinentes à atividade comercial. 
d) Conhecer e contabilizar os impostos e taxas incidentes em operações comerciais. 
e) Entender como ocorre o processo de escrituração e evidenciação das operações entre matriz e 
filial. 
f) Estudar os aspectos contábeis e fiscais das operações de leasing. 
g) Realizar o processo de encerramento do exercício de empresas comerciais e a sua forma de 
evidenciação das demonstrações contábeis. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Qtde Data Horário. Conteúdo 

01 08/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Apresentação do plano de ensino. 
Elaboração de exercícios de revisão: operações contábeis 
diversas – compras e vendas de mercadorias, impostos 
incidentes em operações comerciais, encerramento do 
exercício, apuração e destinação do resultado, imobilizado, 
operações financeiras, ajuste a valor presente, demonstração 
do resultado do exercício, balanço patrimonial, entre outras. 



02 15/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Resolução e comentários dos exercícios da aula anterior. 

03 22/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Contabilidade comercial e seu campo de aplicação. 
Apuração do resultado de empresas comerciais. Estrutura da 
Demonstração do resultado do exercício, do Balanço 
Patrimonial, da DLPA e da DMPL. Elaboração de 
exercícios. 
 
Revisão de conceitos: ativo, passivo, PL, receitas e 
despesas. 

04 29/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Elaboração e correção de exercícios. 

05 05/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Contabilização de operações da atividade comercial. 
Impostos e taxas incidentes em operações comerciais. 
Elaboração de exercícios.  
 
OBS: Este exercício equivale a 2,0 pontos na Prova I. 

06 12/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Continuação da elaboração de exercícios. Lembrando que 
este exercício equivale a 2,0 pontos na Prova I. 

07 19/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Prova I. 
 
Entrega de Exercícios via e-mail – arquivo excel. 
 
A Prova I terá peso 8,0 + 2,0 pontos de exercícios. 

08 26/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Demonstração do Valor Adicionado de empresas 
comerciais. Elaboração de exercícios. 

09 03/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Elaboração e correção de exercícios. 

10 10/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Elaboração e correção de exercícios. 
 
 

11 17/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Demonstração dos fluxos de caixa de empresas comerciais. 
Elaboração de exercícios. 
 
Entrega do trabalho de constituição de empresas. 
Socialização aos alunos da sala. 

12 24/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Elaboração e correção de exercícios. 



13 31/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Elaboração e correção de exercícios. 
 

14 07/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Prova II. 
 
Entrega de exercícios via e-mail valendo 2,0 pontos na 
Prova II (DVA e DFC da empresa Racer). 

15 14/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Contabilização das operações entre matriz e filial. 
Elaboração de exercícios. Correção de exercícios. 

16 21/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 
Exercícios. Correção de exercícios. 
 
 

17 28/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Leasing: aspectos contábeis e fiscais. Elaboração de 
exercícios. Correção de exercícios. 

18 05/12/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Prova III. 
 
Entrega de exercícios via e-mail valendo 2,0 pontos na 
Prova II (provisões, arrendamento mercantil da 
empresa Racer). 

 12/12/2013 

18h50min às 
20h30min 

 

20h40min às 
22h20min 

Exame final da disciplina 
 

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
           O assunto declaração de imposto de renda – pessoa jurídica é contemplado na disciplina de Contabilidade Tributária II.   
 

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. 
- Comentários de leituras recomendadas. 
- Realização de um trabalho sobre constituição de empresas. 
- Provas individuais e sem consulta. 
 

AVALIAÇÃO:   
- Prova 1 (P1) – 25% 
- Prova 2 (P2) – 25% 
- Prova 3 (P3) – 30% 
- Trabalho 1 (T1) - 20% 
 

Observações: 
1) As provas serão individuais e sem nenhuma espécie de consulta. Os conteúdos serão 
cumulativos.  
 

2) Poderão ser elaborados e entregues exercícios no decorrer do semestre, que equivalem a uma 
parte das avaliações. 
 

3) O trabalho 1 (T1) será elaborado em grupo. Cada grupo terá uma atividade empresarial. Deverão 
pesquisar todos os procedimentos para se constituir uma empresa. Todos os documentos, guias 



deverão ser devidamente preenchidas e explicadas. Deverão ser verificadas as regras vigentes em 
todos os órgãos públicos. 
 

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. 
Data do exame: 12/12/2013. 
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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