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NOME  COLEGIADO CÓDIGO SEMESTRE 

Contabilidade 

 

Engenharia de 

produção 

ADMT0022 2018.2 

CARGA HORÁRIA TEÓR: 60 h/a PRÁT: HORÁRIOS: Terça-feira, das 16h às 18h 

                      Quinta-feira, das 16h às 18h 

CURSOS ATENDIDOS SUB-TURMAS 

Engenharia de produção Não se aplica 

PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS) TITULAÇÃO 

Alan Francisco Carvalho Pereira Mestre 

EMENTA 

Objetivos, campo de aplicação e usuários da contabilidade. Especialidades e mercado de trabalho do contador. Postulados 

contábeis. Princípios fundamentais de contabilidade. Convenções contábeis. Estática e dinâmica patrimonial. Fatos 

contábeis. Procedimentos contábeis. Contas, livro diário e razão. Método das partidas dobradas, mecanismos do débito e 

crédito. Lançamentos. Escrituração. Sistemas Contábeis. Operações de uma empresa prestadora de serviços. Balancete 

de verificação e apuração do resultado. Balanço patrimonial e demonstração do resultado. 

OBJETIVOS 

• Propiciar ao DISCENTE os conhecimentos introdutórios da contabilidade, com ênfase na elaboração, 

interpretação e análise dos relatórios contábeis; 

• Capacitá-lo para executar os procedimentos básicos, bem como transmitir uma visão introdutória das disciplinas 

correlatas e extensivas; proporcionar ao estudante o tratamento como um usuário da contabilidade que está 

interessado em seus aspectos gerais e principalmente no processo decisório. 

METODOLOGIA (recursos, materiais e procedimentos) 

Exposição teórico-prática dos métodos e teorias da contabilidade com foco na consolidação de demonstrativos 

contábeis. Os temas serão expostos com auxílio de piloto, quadro branco, slides e material complementar composto de 

exercício de fixação dos conteúdos, texto complementar, artigos científicos e exercício para casa). 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação de aprendizagem será composta por 2 avaliações escritas ao final de cada 30 horas-aula e um projeto de 

artigo científico ao final da disciplina, ambos distribuídos em 2 unidades. A estrutura proposta é a seguinte: 

• Avaliação escrita I, ao final das primeiras 30 horas-aula, com valor 10, relativo à primeira unidade; 

• Avaliação escrita II, ao final das últimas 30 horas-aula, com valor 10, relativo à segunda unidade; 

A média das duas unidades comporão a nota da disciplina.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Número TEMAS ABORDADOS/DETALHAMENTO DA EMENTA 
 
 
 

Carga horária 

Teórica Prática 

1 Noções introdutórias sobre contabilidade: conceito, objeto e objetivo da 
contabilidade; aplicação da contabilidade; história da contabilidade; aplicação à 
engenharia de produção. 

2/60  
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2 Noções introdutórias sobre contabilidade: conceito, objeto e objetivo da 

contabilidade; aplicação da contabilidade; história da contabilidade; aplicação à 
engenharia de produção. 

4/60  

3 Princípios fundamentais da contabilidade: entidade, continuidade, oportunidade, do 
registro pelo valor original, competência e prudência. 

6/60  

4 Princípios fundamentais da contabilidade: entidade, continuidade, oportunidade, do 
registro pelo valor original, competência e prudência. 

8/60  

5 Escrituração: contas; razão; débito e crédito; natureza das contas e mecanismo de 
débito e crédito. Método das partidas dobradas. 

10/60  

6 Escrituração: contas; razão; débito e crédito; natureza das contas e mecanismo de 
débito e crédito. Método das partidas dobradas. 

12/60  

7 Estática e Dinâmica Patrimonial: expressão “Balanço Patrimonial”; ativo, passivo, 
patrimônio líquido; origens x aplicações de recursos; equação fundamental do 
patrimônio e contabilidade por balanços sucessivos. Plano de contas. 

14/60  

8 Estática e Dinâmica Patrimonial: expressão “Balanço Patrimonial”; ativo, passivo, 
patrimônio líquido; origens x aplicações de recursos; equação fundamental do 
patrimônio e contabilidade por balanços sucessivos. Plano de contas. 

16/60  

9 Apuração do resultado do exercício (ARE). Encerramento das contas de resultado. 
Elaboração da demonstração de resultado do exercício (DRE). 

18/60  

10 Apuração do resultado do exercício (ARE). Encerramento das contas de resultado. 
Elaboração da demonstração de resultado do exercício (DRE). 

20/60  

11 Operações com mercadoria: operações de compra, venda, fretes e devoluções de 
mercadorias; apuração do custo da mercadoria vendida (CMV). 

22/60  

12 Operações com mercadoria: operações de compra, venda, fretes e devoluções de 
mercadorias; apuração do custo da mercadoria vendida (CMV). 

24/60  

13 Operações com mercadoria: Sistemas de avaliação de estoque, periódico e 
permanente. Métodos de avaliação de estoques, PEPS, UEPS e MPM. Impostos 
nas operações com mercadorias: ICMS, PIS e COFINS. 

26/60  

14 Operações com mercadoria: Sistemas de avaliação de estoque, periódico e 
permanente. Métodos de avaliação de estoques, PEPS, UEPS e MPM. Impostos 
nas operações com mercadorias: ICMS, PIS e COFINS. 

28/60  

15 Avaliação I - Escrita 30/60  

16 Introdução à consolidação das demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial (BP), 
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). 

32/60  

17 Introdução à consolidação das demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial (BP), 
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). 

34/60  

18 Introdução à consolidação das demonstrações contábeis: Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). 

36/60  

19 Introdução à consolidação das demonstrações contábeis: Demonstração das 
Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). 

38/60  

20 Aplicações financeiras: rendimento de aplicações financeiras, juros recebidos e 
pagos, descontos obtidos e concedidos. 

40/60  

21 Aplicações financeiras: rendimento de aplicações financeiras, juros recebidos e 
pagos, descontos obtidos e concedidos. 

42/60  

22 Conceitos contábeis diversos e suas aplicações: depreciações; exaustão; 
amortização; tributação sobre o PL; provisões/reservas de lucros e Despesas 
antecipadas. 

44/60  

23 Conceitos contábeis diversos e suas aplicações: depreciações; exaustão; 
amortização; tributação sobre o PL; provisões/reservas de lucros e Despesas 
antecipadas. 

46/60  

24 Correção de balanços pelas variações do poder aquisitivo da moeda e correção 
Integral de Balanços. 

48/60  

25 Correção de balanços pelas variações do poder aquisitivo da moeda e correção 
Integral de Balanços. 

50/60  
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26 Contabilidade internacional e conversão de demonstrações contábeis para moeda 

estrangeira. 
52/60  

27 Contabilidade internacional e conversão de demonstrações contábeis para moeda 
estrangeira. 

54/60  

28 Introdução à análise de demonstrações contábeis: conceitos, principais indicadores 
e interpretações. 

56/60  

29 Consolidação final de demonstrações e relatório contábeis: Estudo de caso para a 
aplicabilidade dos conceitos vistos na disciplina em empresas do ramo agropecuário 
e industrial. 

58/60  

30 Avaliação II - Escrita 60/60  

31 Avaliação final -  
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