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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Ciências Contábeis

Avenida João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Monica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: 34-3239-4176 - Sala 1F - 215

PLANO DE ENSINO
1.

IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular:

Contabilidade e Análise de Balanços

Unidade Ofertante:

FACIC

Código:

GSI029

Período/Série:

6

Turma:

Carga Horária:
Teórica:

60

Professor(A):

Prática:

Natureza:
0

Total:

Mônica Aparecida Ferreira

60

Obrigatória:
( X)

Optativa: ( )

Ano/Semestre:

2021-2

Observações:

2.

EMENTA

1. Campo de atuação e objeto da contabilidade
2. Conceitos básicos: ativo, passivo e patrimônio líquido
3. Noções básicas de contabilização
4. Patrimônio
5. Estrutura e variações
6. Registros contábeis
7. Despesas e receitas
8. Plano de contas
9. Análise de custos nas empresas
10. Ponto de equilíbrio
11. Análise custo-volume-lucro
12. Custeio padrão, variável e absorção
13. Margem de contribuição
3.

JUSTIFICATIVA

Esta disciplina permitirá que o aluno tenha conhecimento contábil e gerencial das principais informações
financeiras presentes nas organizações, de maneira que o discente tenha capacidade de resolver problemas
sistêmicos futuros que envolvam tais informações. Espera-se que ao final, o aluno consiga fazer uso das
informações oriundas do processo de análise e interpretação das demonstrações contábeis para suportar o
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processo decisório, seja para investimentos, para concessão de créditos ou qualquer tipo de relação
econômico-financeira que se deseja estabelecer com o empreendimento do qual se faz a análise.
4.

OBJETIVO

Objetivo Geral:
Fornecer ao aluno instrumental básico sobre contabilidade de forma acessível e capaz de fornecer informações úteis
à análise e interpretação das demonstrações contábeis que possibilite o entendimento da linguagem contábil
gerencial moderna.
Objetivos Específicos:

Objetiva-se desenvolver o aluno, de maneira que o discente seja capaz de: 1 - Compreender os registros
contábeis; 2- Analisar as informações financeiras; 3- Avaliar a situação econômico-financeiro das
organizações.
5.

PROGRAMA

NOÇÕES DE CONTABILIDADE
- A Contabilidade como instrumento de decisões, o campo de atuação e objeto da contabilidade
- Conceitos básicos: ativo, passivo e patrimônio-líquido
- Conceito e objetivos da contabilidade
- Patrimônio – definição e equação patrimonial
- Relatório contábeis: obrigatórios e de auxílio à gerência.

PROCESSO CONTÁBIL E VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- Plano de contas
- Método das partidas dobradas
- Registro das Operações
- Balancetes de Verificação
- Operações decorrentes do regime de competência de exercício

ESTRUTURA E ANÁLISE DE BALANÇOS
- Noções preliminares de análise de balanços
- Reclassificação das principais demonstrações utilizadas na análise
- Técnicas de análise de Balanços
- Análise dinâmica da situação financeira de empresas
- Avaliação da situação financeira de empresas
- Avaliação da situação econômico-financeira de empresas
- Análise de custos nas empresas
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- Ponto de equilíbrio: análise custos-volume-lucro.
- Custeio: padrão, variável, por absorção.
- A Margem de contribuição.
6.

METODOLOGIA

O Curso será desenvolvido de maneira a privilegiar o processo de reflexão do aluno. Neste sentido, espera-se
o acompanhamento da bibliografia por parte dos discentes e, em cada tópico, após a exposição do tema pelo
professor, serão apresentadas atividades que irão requerer a aplicação dos conceitos/metodologias discutidos.
O curso será dividido nos tópicos descritos na ementa da disciplina.
Considerando-se que a pesquisa e o contato com as práticas profissionais são elementos essenciais na
formação, será desenvolvido um trabalho que permeará o tópico análise das demonstrações contábeis, que
requer análise dos indicadores de empresas reais listadas na B3. Nesse trabalho, os alunos serão expostos às
práticas mercadológicas e estimulados à pesquisa em diversos momentos.

DATA
SEMANA MÓDULOS

CARGA
CARGA
HORARIO
ATIVIDADES
HORÁRIA
HORÁRIA
ASSÍNCRONAS
PRESENCIAL ATIVIDADES
ASSÍNCRONA
PRESENCIAIS

02/05/2022

INÍCIO DO
56h
SEMESTRE LETIVO

16h

-Apresentação do plano
de ensino

- A Contabilidade como
instrumento de decisões,
o campo de atuação e
objeto da contabilidade
- Conceitos básicos:
1ª semana ativo, passivo e
patrimônio-líquido

06/05/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

- Conceito e objetivos
da contabilidade
- Patrimônio – definição
e equação patrimonial
- Relatório contábeis:
obrigatórios e de auxílio
à gerência.
2ª semana - A Contabilidade como 4h/a

13/05/2022
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instrumento de decisões,
o campo de atuação e
objeto da contabilidade

Horário: 19h00
às 22h30

- Conceitos básicos:
ativo, passivo e
patrimônio-líquido
- Conceito e objetivos
da contabilidade
- Patrimônio – definição
e equação patrimonial
- Relatório contábeis:
obrigatórios e de auxílio
à gerência.
- A Contabilidade como
instrumento de decisões,
o campo de atuação e
objeto da contabilidade
- Conceitos básicos:
ativo, passivo e
patrimônio-líquido
3ª semana

- Conceito e objetivos
da contabilidade

20/05/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

- Patrimônio – definição
e equação patrimonial
- Relatório contábeis:
obrigatórios e de auxílio
à gerência.
- Plano de contas
- Método das partidas
dobradas
- Registro das
Operações
4ª semana

- Balancetes de
Verificação

03/06/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

- Operações decorrentes
do regime de
competência de
exercício
5ª semana - Plano de contas

4h/a

10/06/2022
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- Método das partidas
dobradas

Horário: 19h00
às 22h30

- Registro das
Operações
- Balancetes de
Verificação
- Operações decorrentes
do regime de
competência de
exercício
- Plano de contas
- Método das partidas
dobradas
- Registro das
Operações
6ª semana

- Balancetes de
Verificação

24/06/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

- Operações decorrentes
do regime de
competência de
exercício
- Plano de contas
- Método das partidas
dobradas
- Registro das
Operações
7ª semana

- Balancetes de
Verificação

01/07/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

4h/a

08/07/2022

- Operações decorrentes
do regime de
competência de
exercício
8ª semana - Noções preliminares
de análise de balanços
- Reclassificação das
principais
demonstrações
utilizadas na análise

Horário: 19h00
às 22h30

- Técnicas de análise de
Balanços
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- Análise dinâmica da
situação financeira de
empresas
- Avaliação da situação
financeira de empresas
- Avaliação da situação
econômico-financeira de
empresas.
- Noções preliminares
de análise de balanços
- Reclassificação das
principais
demonstrações
utilizadas na análise

9ª semana

- Técnicas de análise de
Balanços
- Análise dinâmica da
situação financeira de
empresas

15/07/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

Realização da parte
1 do trabalho final

4h/a

- Avaliação da situação
financeira de empresas
- Avaliação da situação
econômico-financeira de
empresas
- Avaliação da situação
econômico-financeira de
empresas
- Análise de custos nas
empresas
- Ponto de equilíbrio:
10ª semana
4h/a
análise custos-volumelucro.

22/07/2022
Horário: 19h00
às 22h30

Realização da parte
2 do trabalho final 4h/a

- Custeio: padrão,
variável, por absorção.
- A Margem de
contribuição.
11ª semana - Avaliação da situação 4h/a
econômico-financeira de
empresas

29/07/2022
Horário: 19h00
às 22h30

Realização da parte 4h/a
3 do trabalho final

- Análise de custos nas
empresas
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- Ponto de equilíbrio:
análise custos-volumelucro.
- Custeio: padrão,
variável, por absorção.
- A Margem de
contribuição.
05/08/2022
12ª semana Apresentação do
trabalho final

Apresentação do
13ª semana
trabalho final

Vista de Nota e
esclarecimento gerais
sobre a disciplina
14ª semana
- Avaliação de
recuperação de
aprendizagem

20/08/2022

4h/a

Finalização do
Horário: 19h00 trabalho final
às 22h30

4h/a

12/08/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

19/08/2022
4h/a

Horário: 19h00
às 22h30

FIM DO SEMESTRE
LETIVO

*As aulas presenciais serão expositiva-dialogadas, contemplando metodologias ativas sempre que possível
para auxiliar no processo ensino-aprendizagem.
Plataformas e Mídias Sociais:
O Moodle será utilizado, essencialmente, para as atividades assíncronas. Nessa plataforma, serão
disponibilizados todos os materiais da disciplina (links de vídeos, materiais didáticos e técnicos para leitura e
slides para as aulas síncronas, tanto aqueles produzidos pela professora, quanto pelos alunos). O Moodle
também poderá ser utilizado para realização e entrega de outras atividades avaliativas. Eventualmente,
também poderá ser utilizada a Plataforma MS TEAMS.
Os estudantes devem fazer o cadastro no endereço http://www.moodle.ufu.br/. O código e chave de inscrição
na disciplina serão enviados aos alunos matriculados.
A comunicação entre o professor e os discentes também poderá ocorrer por e-mail (monica.ferreira@ufu.br)
e/ou pelas ferramentas de comunicação disponíveis no MS TEAMS.
Os atendimentos presenciais e individuais entre alunos e professora, deverão ser agendados com a professora
da disciplina com antecedência de no mínimo 24horas para que seja realizado em dia e horário acordados
entre professor-aluno.
Recursos didáticos:

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3943697&infra_sist…

7/10

25/05/2022 17:36

SEI/UFU - 3511682 - Plano de Ensino

Os recursos didáticos utilizados serão livros em formato digital (e-book), artigos acadêmicos, materiais
técnicos relacionados ao tema da disciplina, vídeos pertinentes aos assuntos da disciplina, chat, questionário
(quiz), casos e exercícios práticos etc., todos com acesso aberto e remoto, com exceção dos livros.
7.

AVALIAÇÃO

Avaliação

Data

Modalidade

Pontuação

Prova 1 - Dissertativa e
Objetiva

24/06/2022

Presencial

35 pontos

Prova 2 - Dissertativa e
Objetiva

29/07/2022

Presencial

35 pontos

Presencial e Remota
Trabalho Final

05/08/2022

*Apresentação do trabalho
30 pontos
de forma presencial e
entrega da parte escrita de
forma remota (Moodle).

*Caso a professora julgue necessário as datas poderão ser alteradas ao longo do semestre.
Atividade Avaliativa de Recuperação de Aprendizagem: Caso o aluno não tenha sido aprovado com 60%
da nota e tenha frequência acima de 75% nas aulas presenciais, será aplicada uma prova única ao final do
período letivo (último dia de aula - 19/08/2022) no valor de 100 pontos como avaliação de recuperação. O
conteúdo da prova abordará toda a matéria ministrada dentro do semestre com mínimo de 60 pontos para
aprovação. Observação: Caso o aluno não faça a atividade avaliativa de recuperação dentro do prazo
determinado sua atividade não será pontuada. Não haverá atividade de reposição em outro período.
8.

BIBLIOGRAFIA

Básica
IUDICIBÚS, Sérgio de. Contabilidade introdutória. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
MARION, José C. Contabilidade empresarial. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.
MATARAZZO, Dante C. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 4. Ed. São
Paulo: Atlas, 1997.
Complementar
BLATT, Adriano. Análise de balanços estruturação e avaliação das demonstrações financeiras e
contábeis. São Paulo: Makron Books, 2001.
BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis: Estrutura, Análise e Interpretação. 5.ed., São Paulo:
Atlas, 2003.
IUDICIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. 8.ed. São Paulo, 2007.
MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: contabilidade empresarial. 3.ed, São
Paulo: Atlas, 2007.
SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. 6.ed., São Paulo: atlas, 2004.
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ZDANOWICKZ, José Eduardo. Fluxo de Caixa: uma decisão de planejamento e controle financeiro.
10.ed., Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2004.
SANTOS, José Luiz dos; SCHIMIDIT, Paulo; FERNANDES, Luciane Alves. Contabilidade Avançada:
aspectos societários e tributários. 1.ed., São Paulo: Atlas, 2003.

Bibliografia Digital:
BACHTOLD, Ciro. Contabilidade básica. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2011. Link para download:
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/contabil_basica.pdf
COSTA, Leonardo A. Introdução à contabilidade. Fundação Getúlio Vargas, 2018.Link para download:
https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/introducao_a_contabilidade_2018_1 _ok.pdf
DUARTE, Tânia. Estrutura e Análise de Balanço. Cuiabá: Instituto Federal Sul-rio-grandense, 2015. Link
para download:
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1512/Estrutura_Analise_Balanco_CONTA BILIDADEIFSUL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
MUNIZ, Ian. Introdução à contabilidade. Fundação Getúlio Vargas, 2015. Link para download:
https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u100/introducao_a_contabilidade_2015- 2.pdf
OLIVO, Ana Maria; BOSCHILIA, Luiz. Contabilidade geral e gerencial: conceitos introdutórios para os
cursos superiores de tecnologia. Florianópolis: Publicações do IF-SC, 2012. Link para download:
https://ifsc.edu.br/documents/30701/523474/Livro_contabilidade_miolo.pdf/f149d841-667c- 9e0f-5cd2a8bfb13d4ebf

Direitos autorais:
Todo o material produzido e divulgado pelo docente, como vídeos, textos, arquivos de voz, etc., está
protegido pela Lei de Direitos Autorais, a saber, a lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, pela qual fica
vetado o uso indevido e a reprodução não autorizada de material autoral por terceiros. Parágrafo Único:
responsáveis pela reprodução ou uso indevido do material de autoria dos docentes ficam sujeitos às
sanções administrativas e as dispostas na Lei de Direitos Autorais.

9.

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

Documento assinado eletronicamente por Monica Aparecida Ferreira, Professor(a) do Magistério
Superior, em 22/05/2022, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3511682 e
o código CRC 03FD2046.
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