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CURSO
CST GESTÃO E NEGOCIOS
DISCIPLINA
CONTABILIDADE GERAL
PROFESSOR
CLARETE DE ITOZ
CH TEÓRICA

CH PRÁTICA

CH TOTAL

20

10

30

EMENTA
Campo de atuação. O objeto da contabilidade. Patrimônio: estrutura e variação. Registros contábeis. Despesas e receitas. Plano de
contas. Operações com mercadorias e controle de estoques. Balanço patrimonial. Demonstração de resultados do exercício e
demonstração de fluxo de caixa.
OBJETIVO GERAL
Compreender os conceitos básicos de contabilidade geral e operacionalizá-los na análise dos principais relatórios emitidos pela
contabilidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estudar os aspectos fundameais e os princípios contábeis da contabilidade e a essência do patrimônio.
- Registrar contabilmente atos e fatos administratvios como: receitas e despesas, operações com mercadorias; avaliação de estoques
e depreciação.
- Elaborar o balancete de verificação e os demonstrativos contábeis: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e a
Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Aspectos Fundamentais da Contabilidade: conceitos e definições; objetivo e campo de aplicação; interessados na
informação contábil e profissional da contabilidade; princípios fundamentais de contabilidade.
Unidade II – Patrimônio: objeto da contabilidade; disposição gráfica dos componentes patrimoniais; receitas, despesas e resultado;
situação líquida do patrimônio, origens e aplicações de recursos.
Unidade III - Registro Contábil: contas e plano de contas; livros de escrituração; regimes contábeis; balancete de verificação.
Unidade IV – Inventário: estoque de mercadorias e estudo do ICMS, PIS e COFINS; encerramento do resultado do exercício.
Unidade V - Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e a Demonstração do Valor Adicionado
(DVA).
METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ENSINO
A metododologia de ensino acontecerá pro meio de aulas dispositivas dialogadas, estudo de texto e resolução de casos práticos,
visando o estudo de conteúdos e as atividades de aprendizagem. Os procedimentos darão enfoque a aprendizagem e irá se
considerar: conteúdos conceituais a partir de conceitos já estudados e/ou conhecidos, estudar conceitos e aplicações da
contabilidade aplicada à sociedades cooperativas; e conteúdos procedimentais (aplicações de exercícios) que serão trabalhados
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por aprendizagens de ações em sala de aula e extrassala, visando a fixação do conteúdo estudado.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será de forma formativa-somativa, em que a avaliação formativa acontece durante o processo de ensino, como forma
acompanhar se o aprendizado realmente produz seus efeitos ao longo das unidades de ensino, servindo como elemento para
identificar dificuldades e buscar solução; é avaliação somativa, pois instrumentos formais permitem ter valores individuais. A
somatória dos valores individuais dos instrumentos comporá o resultado final.
São instrumentos formais de avaliação: realização de exercícios, provas, testes e relatórios.
A avaliação só tem sentido, se os seus resultados permitirem tanto a alunos quando a professores, uma reflexão sobre os processos
pedagógicos desenvolvidos. A nota é apenas uma mensagem, uma convenão utilizada para comunicação com o avaliado.
Forma: 1ª e 2ª avaliação serão compostas por um conjunto de atividades realizadas durante as aulas (Peso até 3,0 (três) pontos);
mais uma prova dissertativa, dissertativa e objetiva de conteúdo parcial será aplicada individualmente em data definida (Peso até
7,0 pontos); Exame final, em data marcada pelo calendário acadêmico; e uma Avaliação Substitutiva será aplicada em data
marcada pela docente. Tanto o exame final quanto a prova substitutiva, serão de provas escritas e individuais com questões
objetivas e dissertativas sobre o conteúdo estudado no semestre, com peso de até 10,0 (dez) pontos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IUDÍCIBUS, Sergio de et al. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 2000.
SÁ, A. L. Fundamentos da contabilidade geral. Curitiba: Juruá, 2005.
SILVA, C. A. T.; TRISTÃO, G. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RIBEIRO, O. M. Contabilidade fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
SILVA, Edson Cordeiro da. Contabilidade empresarial para gestão de negócios. São Paulo: Atlas, 2008.
SILVA, C. A. T.; TRISTÃO, G. Contabilidade básica: livro de exercícios. São Paulo: Atlas, 2002.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
AULA
1

DATA
11/05

2

18/05

3
4
5

25/05
01/06
06/06
Sábado
–
Tarde
08/06
15/06
22/06
29/06

6
7
8

9

01 a
15/07
20/07

10
11
12
13
14

27/07
03/08
10/08
17/08
24/08

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E CONTEÚDOS
Apresentação do plano de ensino e discussões sobre seus elementos; apresentação da metodologia de ensino e
de avaliação.
Aspectos Fundamentais da Contabilidade: conceitos e definições; objetivo e campo de aplicação; interessados
na informação contábil e profissional da contabilidade; princípios fundamentais de contabilidade.
Patrimônio: objeto da contabilidade; disposição gráfica dos componentes patrimoniais; receitas, despesas e
resultado; situação líquida do patrimônio, origens e aplicações de recursos.
Lista de exercícios de fixação
Registro Contábil: contas e plano de contas; livros de escrituração; regimes contábeis; balancete de verificação.
Lista de exercícios de fixação.

Inventário: estoque de mercadorias e estudo do ICMS, PIS e COFINS.
Feriado Municipal
Lista de exercícios de fixação.
Lista de exercícios de fixação.
Data limite para entrega do Teste individual de fixação de conteúdo que comporá a somatória da
avaliação parcial e individual A1 (Peso até 3,0 pontos).
Férias docentes
PRIMEIRA AVALIAÇÃO SEMESTRAL – PARCIAL
Avaliação parcial e individual contemplando conteúdo estudado (Peso até 7,0 pontos).
Procedimentos de encerramento do resultado do exercício.
Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
Lista de exercícios de fixação.
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15
16

17

31/08
07/09
12/09
Sábado
–
Tarde
14/09

Lista de exercícios de fixação.
Feriado Nacional
Lista de exercícios de fixação.

Lista de exercícios de fixação.

18

21/09

Data limite para entrega do relatório descritivo e individual de aprendizam da disciplina que comporá a
somatória da avaliação parcial e individual A2 (Peso até 3,0 pontos).
SEGUNDA AVALIAÇÃO SEMESTRAL - PARCIAL

19

28/09

Avaliação parcial e individual contemplando conteúdo estudado (Peso até 7,0 pontos).
PROVA SUBSTITUTIVA

Avaliação individual contemplando todo o conteúdo estudado (Peso até 10,0 pontos).
03/10 EXAME FINAL
Sábado
–
Avaliação individual contemplando todo o conteúdo estudado (Peso até 10,0 pontos).
Tarde
Observação: de 21 segundas-feiras contadas de 11/05 início do semestre letivo a 12/10 dia do encerramento do diário semestral,
temos feriados: 15/06 – Feriado Municipal; 07/09 Feriado Nacional; 05/10 Feriado Estadual; 12/10 Feriado Nacional.
Considerando esses fatos, três encontros acontecerão em dias alternados aos sábados no período vespertino, conforme plano de
displina.
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