
 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Contabilidade e 
Finanças: Contabilidade das Instituições Financeiras 

TURNO: NOTURNO  ANO: 2022 SEMESTRE: 1º  

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

PRÁTICA:  

PROFESSOR: Saulo Cardoso Maia DEPARTAMENTO: DECAC 

OBJETIVOS 

Proporcionar uma visão geral sobre as normas, práticas, e demonstrações contábeis das instituições financeiras. 

EMENTA 

Estrutura e instituições do Sistema Financeiro Nacional, plano de contas padronizado, reconhecimento 
contábil de operações típicas das instituições financeiras, normas do Banco Central do Brasil e Conselho 
Monetário Nacional, demonstrações contábeis das instituições financeiras. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Oportunidades e desafios no mercado de trabalho relacionados à contabilidade das instituições 

financeiras. 
2. Estrutura e instituições do Sistema Financeiro Nacional 
3. Visão geral sobre as Demonstrações Contábeis das Instituições Financeiras 
4. COSIF, legislação societária e pronunciamentos do CPC: convergências e divergências 
5. COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
6. Documentos e demonstrações exigidos pelo Banco Central do Brasil 
7. Operações de crédito 
8. Perdas estimadas (“provisões”) para crédito de liquidação duvidosa, créditos baixados como prejuízo e 

contas de compensação 
9. Arrendamento Mercantil 
10. Títulos e Valores Mobiliários 
11. Derivativos 
12. Captações por depósitos, títulos e outros passivos 
13. Patrimônio líquido  
14. Contas de resultado credoras e devedoras e apuração de resultado 
15. Principais recomentações do Comitê de Supervisão Bancária do BIS, Ìndice de Basileia e regulação 

prudencial do Banco Central do Brasil 

 

METODOLOGIA  
E RECURSOS AUXILIARES 

Análise Financeira 

A metodologia a ser utilizada será a de aulas expositivas, complementadas com: 
a) exercícios por escrito ou com uso de computador (planilhas eletrônicas em Microsoft Excel ou similar), 
análises de casos e trabalhos individuais e/ou em grupos e seminários;  
b) debates e discussões em sessões de sala de aula, sobre temas abordados durante o curso; 
c) vídeos complementares no Portal Didático da UFSJ e/ou em plataformas gratuitas como o YouTube; 
d) atendimento extraclasse presencial ou remoto via aplicativos de comunicação  (ex: Google Meet, Zoom) ou 
via Portal Didático (mensagens de texto).  
 
O Portal Didático também será utilizado como ferramenta de auxílio para postar materiais (ex: exercícios, 
resumos, apresentações, etc) e para comunicação professor/turma em complemento à interação nas aulas. 
 
Até 20% da carga horária poderá ser ministrada à distância, com aulas síncronas e/ou assíncronas. 
 
Horários das aulas presenciais ou remotas síncronas: 5ª feira às 21:00 horas; 6ª feira às 19:00 horas. 
 

Análise Patrimonial 



AVALIAÇÃO  
 

As atividades avaliativas serão compostas por: 
 
E - Participação e cumprimento de tarefas (exercícios e seminários): 30% (30 pontos); 
P1 - 1ª Prova, abordando os tópicos 1 a 8 do Conteúdo Programático 30% (30 pontos); 
P2 - 2ª Prova, abordando os tópicos 9 a 15 do Conteúdo Programático 40% (40 pontos); 
AS - Avaliação substitutiva, que será oferecida apenas para discentes que: 
a) tiverem frequência igual ou maior que 75%; e  
b) tiverem nota total maior ou igual a 40% e menor que 60% na soma  das atividades avaliativas E, P1 e P2. A 
AS vale 70 pontos, em substituição às avaliações P1 e P2, compondo média com elas, conforme fórmula 
abaixo.  
 
A Nota Final (NF) será obtida por meio de uma das seguintes fórmulas, conforme o caso: 
 
a) NF = E + P1 + P2, se o discente não fizer jus ou não realizar a AS; ou 
b) NF = E + (P1 + P2 + AS) / 2, se o discente fizer jus e realizar a AS. Neste caso, a NF será limitada a 60 
pontos. 
 
A nota obtida na Avaliação Substitutiva não substituirá a nota original quando for inferior a esta. 
A NF será dividida por 10 na conversão no sistema Diário Eletrônico para que fique em escala de 0(zero) a 
10(dez). 
 
Estará aprovado(a) o(a) discente que obtiver Nota Final igual ou maior que 60% e com frequência de no 
mínimo 75%. 

Estudo da Eficiência Operacional da empresa 
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