
 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Contabilidade Geral II TURNO: NOTURNO  ANO: 2021 SEMESTRE: 2º 

PRÉ-REQUISITO: Contabilidade Geral I 
C. HORÁRIA: 
66h/72ha 

TEÓRICA: 
66h/72ha 

PRÁTICA:  

PROFESSOR: Saulo Cardoso Maia DEPARTAMENTO: DECAC 

OBJETIVOS 

Identificar, mensurar e registrar as principais contas contábeis dos grupos de Ativo, Passivo e Patrimônio 
Líquido, bem como o impacto da legislação societária nesse processo, para fins de elaboração de 
Demonstrações Contábeis como o Balanço Patrimonial. 

EMENTA 

Balanço Patrimonial. Disponibilidades – caixa e equivalentes de caixa; Contas a receber; Estoques; Ativos 
especiais e despesas antecipadas; Realizável a longo prazo (não circulante); Ativo imobilizado; Ativos 
intangíveis; Ativo diferido; Passivo exigível – conceitos gerais; Fornecedores, obrigações fiscais e outras 
obrigações; Empréstimos e financiamentos, debêntures e outros títulos de dívida; Imposto sobre a renda e 
contribuição social a pagar; Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; Patrimônio líquido. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução 
2. Revisão de conceitos e escrituração contábil 
3. Demonstrações Contábeis 
4. Balanço Patrimonial 

4.1 Disponibilidades 
4.2 Contas a Receber 

      4.3 Estoques 
      4.4 Despesas antecipadas 
      4.5 Realizável a longo prazo 
      4.6 Ativo Imobilizado 
      4.7 Ativos Intangíveis 
      4.8 Fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações  
      4.9 Empréstimos e financiamentos, debêntures e outros títulos de dívida 
      4.10 Imposto sobre a renda e contribuição social a pagar 
      4.11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes  
      4.12 Patrimônio Líquido 
 

 

METODOLOGIA  
E RECURSOS AUXILIARES 

Análise Financeira 

 

Aulas expositivas assíncronas em formato de vídeo-aulas disponibilizadas no Portal Didático e/ou YouTube e 
aulas interativas (atividades síncronas) ao vivo via plataformas como Google Meet, Zoom, ou RNP 
ConferênciaWeb, em consenso com os estudantes. O encontro síncrono será promovido regularmente duas 
vezes por semana e será utilizado prioritariamente para apresentação de seminários e discussão e 
esclarecimento de dúvidas, podendo eventualmente ser utilizado para aulas expositivas. Os encontros síncronos 
serão gravados e disponibilizados posteriormente aos estudantes. Também serão utilizados seminários acerca 
dos tópicos 3 a 4.12. Cada seminário será seguido de aula expositiva promovida  pelo professor, abordando o 
mesmo assunto, com ênfase nos procedimentos contábeis. Além disso, serão realizados exercícios aplicados 
aos temas de cada seminário apresentado. Serão utilizados recursos tecnológicos do Portal Didático e Google 
Forms ou similares para estimular e acompanhar o aprendizado, com atividades assíncronas, constituídas de 
testes, fóruns, questionários, estudos dirigidos e tarefas. 
Horários das atividades síncronas: conforme quadro de horários estabelecido pela Coordenadoria de Curso. 
 
 
 

Análise Patrimonial 



AVALIAÇÃO  
 
S1 - Seminários ao vivo: 12 pontos (avaliação pelo professor) (a gravação será disponibilizada) 
S2 – Apresentações e resumos: 12 pontos  
S3 - Laboratório de avaliação entre os próprios estudantes: 12 pontos (1 ponto para cada seminário gravado – 
avaliação pelos próprios estudantes, com ponderações do professor se considerar necessário) 
E - Exercícios individuais: 24 pontos 
A1 - 1ª Avaliação, abordando os tópicos 1 a 4.5 do Conteúdo Programático: 15 pts  - data prevista: 22/10/2021 
A2 - 2ª Avaliação, abordando os tópicos 4.6 a 4.12 do Conteúdo Programático: 25 pts - data prevista: 
10/12/2021 
S - Prova substitutiva valendo 40 pontos, caso o(a) estudante não atinja 60% da nota total (em substituição às 
duas avaliações A1 e A2, compondo média com as mesmas, conforme fórmula abaixo).  
Data prevista:16/12/2021. 
 
A nota final (NF) será obtida por meio da seguinte fórmula: 
a) NF = S1 + S2 + S3 + E + A1 + A2, se o resultado da mesma for maior que 60, ou; 
b) NF = S1 + S2 + S3 + E + ((A1 + A2) + S)/2 caso não seja atingido o mínimo de 60 pontos na fórmula 
anterior. 
 
A NF será dividida por 10 na conversão do sistema Diário. Estará aprovado(a) o(a) estudante que obtiver nota 
igual ou maior que 6. 
 
Obs: a nota da prova substitutiva não será utilizada se for menor que a soma das notas A1 e A2. Neste caso 
prevalece a fórmula a). As notas  S1, S2, S3 e E não serão substituídas. 
 
As datas acima poderão sofrer alterações em caso de situações imprevistas ou eventuais mudanças no 
quadro de horários, com comunicação prévia aos estudantes. 
 
O registro de frequência do discente se dará por meio do cumprimentos das atividades propostas de modo 
assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não concluir 75% daquelas 
atividades será reprovado por infrequência. 

 

 

Estudo da Eficiência Operacional da empresa 
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