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EMENTA 

Demonstração do resultado do exercício e demonstração do resultado abrangente do exercício: Receitas de 
vendas; Custo das mercadorias e dos produtos vendidos e dos serviços prestados; Despesas e outros resultados 
operacionais; Benefícios a empregados; Pagamento baseado em ações. Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido (DMPL). Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Demonstração do Valor Adicionado 
(DVA). 

OBJETIVO 
Capacitar os discentes para a escrituração das rotinas contábeis comerciais das empresas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Demonstração do resultado do exercício e demonstração do resultado abrangente do exercício (CAP 29) 
Receitas de vendas (CAP 30) 
Custo das mercadorias e dos produtos vendidos e dos serviços prestados (CAP 31) 
Despesas e outros resultados operacionais (CAP 32) 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL) (CAP 35) 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) (CAP 36) 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) (CAP 37) 

METODOLOGIA DE ENSINO 
A unidade curricular contará com aulas expositivas gravadas assíncronas, disponibilizadas na plataforma moodle. 
Além destas, existirão encontros síncronos com o objetivo de tirar dúvidas sobre as listas de exercícios e debater 
alguns outros assuntos. Esses encontros acontecerão na sala virtual, e posteriormente serão disponibilizados na 
plataforma moodle. O Google Meet será utilizado para as atividades síncronas. 
Cada um dos demonstrativos apresentados na unidade curricular será acompanhado de algumas listas de 
exercícios, estas listas servirão para fixação do conteúdo e para preparação para as provas. Elas serão lançadas 
junto com as videoaulas do conteúdo e poderão ser entregues conforme os prazos programados. Esses vídeos 
serão postados no Youtube em formato privado. E será necessário a indicação de um e-mail google para 
acesso aos vídeos. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / FREQUÊNCIA 
A unidade curricular contará com 14 atividades distintas, cada uma delas representando a participação em uma 
semana diferente do período remoto. De acordo com a Resolução CONEP 007/2020, o registro de frequência 
do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as 
atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por 
infrequência.  
Para obter frequência mínima o aluno deverá realizar ao menos 10 atividades, independente do peso dessas 
atividades na nota. São atividades da Unidade Curricular Contabilidade Intermediária: 
Atividade 1 – Estrutura da DRE (2,5 pontos) 
Atividade 2 – Lista DRE – 1 (2,5 pontos) 
Atividade 3 – Reconhecimento e Mensuração de Receitas (2,5 pontos) 
Atividade 4 – Lista DRE – 2 (2,5 pontos) 
Atividade 5 – Lista DRE – 3 (2,5 pontos) 
Atividade 6 – Lista DVA (2,5 pontos) 
Atividade 7 – Prova Parcial (30 pontos) 
Atividade 8 – Lista DMPL (2,5 pontos) 
Atividade 9 – Elaboração da DFC - Métodos 
Atividade 10 – Lista DFC - 1(2,5 pontos) 
Atividade 11 – Lista DFC – 2 (2,5 pontos) 



Atividade 12 – Lista DFC – 3 (2,5 pontos) 
Atividade 13 – Prova Final (40 pontos) 
Atividade 14 – Demonstração do Resultado Abrangente (final) (2,5 pontos) 
  
As atividades têm uma previsão de entrega no cronograma. As atividades não serão aceitas após o término 
desse prazo. O discente que deixar de entregar 4 atividades estará automaticamente reprovado. 
As provas serão realizadas de forma síncrona durante o horário da aula e ela abordará todo o conteúdo da 
unidade curricular. Para situações em que o discente não consiga realizar a prova, a Resolução 012/2018 
regulamenta o processo de pedido de segunda chamada. 
Será oferecida uma Prova Substitutiva para os alunos que obtiverem pontuação entre 4,0 e 5,9 pontos na soma 
de todas as atividades. O conteúdo dessa prova será discutido com o discente, em momento oportuno e quando 
a prova se fizer necessária.  
Para obter aprovação o discente deve entregar ao menos 10 das 14 atividades e obter nota superior a 6,0. 
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