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1 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.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Compreender os conceitos básicos de contabilidade geral e operacionalizá-los na análise dos principais relatórios
emitidos pela contabilidade.
2.2 Objetivos Específicos
- Definir conceitos básicos de contabilidade aplicados à gestão de negócios;
- Descrever o objeto e o patrimônio contábil, conforme sua estrutura e variação;
- Calcular operações com mercadorias e controles de estoques;
- Praticar registros de receitas e despesas, bem como a estruturação do balanço patrimonial; da demonstração do
resultado do exercício e da demonstração do fluxo de caixa.
3 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 – Principais Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) e Demonstração do Fluxo de Caixa.
4 METODOLOGIA
4.1 Ensino
A metodologia de ensino acontecerá por 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 por aprendizagens de ações em sala de aula e extrassala, visando a
fixação do conteúdo estudado.

4.2 Avaliação
A avaliação é um processo e ocorre no decorrer de todo processo ensino aprendizagem, nas seguintes modalidades:
diagnóstica, formativa e somativa. A modalidade diagnóstica será para averiguar a aprendizagem dos conteúdos
propostos e os conteúdos anteriores que servem como base para criar um diagnóstico das dificuldades futuras,
permitindo resolver situações presentes; a avaliação formativa reorienta o processo de ensino aprendizagem, com
função de proporcionar informações para que o professor possa ajustá-lo à realidade do aluno, transformando os
conteúdos a serem avaliados em instrumentos que evoluem e provocam melhorias; e a avaliação somativa que
detecta o nível de rendimento do aluno, no final de um período de aprendizagem, podendo classificar e irá classificar
a nota final do aluno, de acordo com o nível de aprendizagem. Assim sendo, os procedimentos de avaliação são,
para primeira e segunda avaliação:
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); e, Exame final, em data marcada pelo calendário acadêmico. Tanto o exame
final quanto a prova substitutiva, para os alunos que necessitem realizar a prova substitutiva, conforme regimento
acadêmico institucional, 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. Está aprovado o aluno que atende os critérios
institucionais de participação em sala de aula e que tenha obtido a nota suficiente para sua aprovação, conforme
regimento acadêmico.
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