
 
 
 

 

PLANO DE ENSINO  ANO: 2020 SEMESTRE: 2º            4º período 

ENSINO EMERGENCIAL REMOTO                                        

UNIDADE CURRICULAR 
 

COD
. 

CARGA 
HORÁRIA: 

PRÉ-REQUISITOS:  
Contabilidade 
Intermediária ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇOES 

FINANCEIRAS 
                      
                      

TOTAL 
72 

SEMAN
A 04 

DEPARTAMENTO: 
DECAC 

OBJETIVOS 

- Dar suporte aos alunos para a realização de análises a partir dos resultados econômicos e 
financeiros das empresas. 
- Desenvolver a contabilidade enquanto instrumento de tomada de decisões. 

EMENTA 

 Analisar as demonstrações financeiras e a estrutura das demonstrações contábeis ajustadas 
para análise. Análise por meio de indicadores econômico-financeiros. Avaliar as empresas 
pela Análise Vertical/Horizontal e aplicação de indicadores econômico-financeiros 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Introdução à Análise Financeira – conceito, finalidades, empresa e estrutura de 
informações, e usuários. 
II – Demonstrações Financeiras -  
III – Padronização das demonstrações financeiras – ajustes, reclassificações e atualização 
monetária 
IV – Introdução a Análise Financeira – Análise Vertical, Análise Horizontal, Ativo 
operacional, EBITDA, NOPAT e EVA 
V – Análise de Liquidez e capacidade de pagamento – Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC), Liquidez Seca (LS) 
VI – Análise da estrutura de capitais e endividamento – Imobilização do patrimônio líquido 
(IPL), Participação de capitais de terceiros (PCT) e Composição do endividamento (CE) 
VII - Análise de Lucratividade e desempenho – Giro do ativo (GA), Retorno sobre Vendas 
(RSV), Retorno sobre o Ativo (RSA/ROA) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RSPL/ROE) 
VIII – Análise dos Ciclos Financeiros e Operacional – ciclo financeiro, ciclo operacional, 
prazo médio de rotação dos estoques (PMRE), prazo médio de recebimento de vendas 
(PMRV), prazo médio de pagamento de compras (PMPC) 
IX – Análise das Ações da Empresa – valor patrimonial da ação (VPA), Lucro por Ação 
(LPA), preço sobre o lucro por ação (P/L), Dividendos por Ação (DPA), Rentabilidade por Ação 
(PL), Dividend Yield e Payout 
X – Parecer técnico de análise 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES 

Conforme RESOLUÇÃO Nº 007, de 3 de agosto de 2020 que regulamenta o ensino remoto 
emergencial para os cursos de graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença 
COVID-19, esta unidade curricular será desenvolvida por meio do uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TIC´s. 

• A disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e assíncronas. 

• As atividades assíncronas serão compostas por: vídeo, áudio-aula, apresentação em 
power point, exercícios, leitura de textos e fórum. Essas atividades serão postadas ou 



indicadas no Portal Didático da UFSJ. 

• Em relação as atividades síncronas serão previamente agendadas e o link da sala 
virtual será disponibilizado no Portal Didático por meio de link. Para as Atividades 
Síncronas, preferencialmente, serão utilizados a plataforma do Google Meet e o chat 
Portal Didático. Essas aulas não serão disponibilizadas no Portal Didático 
posteriormente, porém serão disponibilizados os materiais e as deliberações referentes 
a tais aulas. 

• Horário das atividades Síncronas: 
Terça-Feira: 19h00min até 20h50min  
Quarta-Feira: 21h00min até 22h50min 

• Durante todo o período emergencial, estará aberto um “fórum de dúvidas” na plataforma 
MOODLE para a acolher as dúvidas dos discentes referente ao conteúdo da disciplina, 
as quais serão respondidas pela docente.  

• O Material a ser utilizado para o desenvolvimento dessa disciplina estará disponibilizado 
ou indicado no Portal Didático. 

• O controle de presença será realizado em função do cumprimento de atividades e/ou 
avaliações. 

 

AVALIAÇÃO 

• A1 – Avaliação individual inicial – 4,0 pontos 

• A2 – Fóruns – 2,0 pontos 

• A3 – Avaliação Individual final - Valor 4,0 pontos 

• AS– Avaliação substitutiva – Valor 55% do valor total da disciplina – A avaliação 
substitutiva será aplicada somente para os alunos que não alcançaram a nota média 
para aprovação na disciplina igual 6,0 pontos e que obtiveram nota superior a 4,0 
pontos. Esta avaliação será composta por todo o conteúdo da disciplina. Ademais, 
referida avaliação irá substituir as avaliações propostas neste plano de ensino, exceto 
fórum, para a substituição de uma das duas avaliações individuais apresentadas neste 
plano de ensino que não forem realizadas decorrentes de problemas na utilização de 
meios tecnológicos 

 Estará aprovado o discente que obtiver pontuação mínima de 6 pontos e assiduidade 
mínima de 75%. 

 

ATIVIDADE DISCENTE 

✓ Ler antecipadamente os tópicos apresentados no conteúdo programático conforme 
bibliografias básica e complementar. 

✓ Acessar continuamente Portal Didático da UFSJ durante a disciplina, bem como manter 
o e-mail atualizado neste portal. 

✓ Ler Resolução UFSJ CONEP no. 012/2018 
 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 10.ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 337 p. CTAN. [657.62 / A844e / 10.ed.]  

SILVA, J. P. Da. Análise financeira das empresas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 518 p. 
CTAN. [658.15 / S586a / 10.ed.] 

COMPLEMENTAR 

BEGALLI, G. A.; PEREZ JUNIOR, J. H. Elaboração e análise das demonstrações contábeis. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2015. 



BRAGA, H. R. Demonstrações contábeis: estrutura, análise e interpretação. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

Cavalcanti, Almeida, Marcelo. Análise das demonstrações contábeis em IFRS e CPC : 
facilitada e sistematizada São Paulo : Atlas, 2019 

IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. 
Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as 
normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2018.  

IUDÍCIBUS, Sérgio. Análise de Balanços. 11. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

LINS, L. dos S; FILHO, J. F. Fundamentos e Análises das Demonstrações Contábeis: uma 
abordagem interativa. Atlas: São Paulo, 2012.  

MARTINS, E.; DINIZ, J. A.; MIRANDA, G. J. Análise Avançada das Demonstrações Contábeis. 
Atlas, 2018. 

MARTINS, E.; DINIZ, J. A.; MIRANDA, G. J. Análise Didática das Demonstrações Contábeis. 
Atlas, 2018. 

MARION, J. C. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 8 ed. São 
Paulo: Atlas, 2019. 

MATARAZZO, D. C. Análise Financeira de Balanços. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

PADOVEZE, C. L.; BENEDICTO, G. C. de. Análise das demonstrações financeiras. 3.ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2011. 298 p. CTAN. [657.312.2 / P124a / 3.ed.] 

PENMAM, S. H. Análise de Demonstrações Financeiras e Security Valuation. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013.  

PEREZ JUNIOR, José Hernandez;  BEGALLI, Glaucos Antônio. Análise das Demonstrações 
Financeiras. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

SANTI FILHO, A. S.; OLINQUEVITCH, J. L. Análise de balanços para controle gerencial. 5 ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  

SILVA, Alexandre Alcantara da. Estrutura, análise e interpretação das demonstrações 
contábeis. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

MISSAGIA, Luiz Roberto; VELTER, Francisco. Contabilidade de custos e análise das 
demonstrações contábeis. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

 

 SITES DE CONSULTA QUALIFICADA 

• Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 
(APIMEC) – www.apimec.com.br   

• Brasil, Bolsa e Balcão (B3) – http://www.b3.com.br/pt_br/   

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – www.cvm.gov.br  

• Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – www.cpc.org.br   

• Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – www.cfc.org.br   

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)- 

https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.htm 

• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - http://www.ipea.gov.br/portal/  

• Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) - https://portalibre.fgv.br/estudos-e-
pesquisas/indices-de-precos/  

• Banco de dissertações e teses - http://bdtd.ibict.br/vufind/  

• Dominío Público – www.dominiopublico.gov.br   

http://www.apimec.com.br/
http://www.b3.com.br/pt_br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.cpc.org.br/
http://www.cfc.org.br/
https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.htm
http://www.ipea.gov.br/portal/
https://portalibre.fgv.br/estudos-e-pesquisas/indices-de-precos/
https://portalibre.fgv.br/estudos-e-pesquisas/indices-de-precos/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.dominiopublico.gov.br/


• e-book google – www.books.google.com.br  

• Portal Periódicos Capes - http://www.periodicos.capes.gov.br/  

• Acesso remoto a Periódicos nacionais e internacionais via Cafe - http://bit.ly/2Zxhd7u  

• Scientific Electronic Library Online  - http://www.scielo.org/php/index.php   

• Scientific Periodicals Electronic Library - www.spell.org.br    

• EBSCO Information Services - www.ebsco.com 
 
ATENDIMENTO AO DISCENTE EXTRACLASSE  

 É necessário agendamento prévio de horário e local, via o seguinte e-mail: 
carolfontes@ufsj.edu.br  

 
Dias:  

• terças-feiras - 19:00 às 21:002 

• quartas-feiras – 20:50 às 21:502  
 

2 datas sujeitas a alterações 
 

   
  _______________________________________                   
___________________________________ 
   Assinatura do Professor                                                                         Assinatura do 
Coordenador 
   Data: ___/ ___/ ___                                                                               Data: ___/ ___/ ___ 
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