
 

COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

PLANO DE ENSINO 

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

TURNO: NOTURNO  ANO: 2021 SEMESTRE: 1º  

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

TEÓRICA: 
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. Necessidades e oportunidades no mercado de trabalho relacionadas 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 – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
5. COSIF, legislação societária e pronunciamentos do CPC: convergências e divergências 
6. Operações de crédito 
7. Perdas estimadas (“provisões”) para crédito de liquidação duvidosa, créditos baixados como prejuízo e 

contas de compensação 
8. Arrendamento Mercantil 
9. Títulos e Valores Mobiliários 
10. Captações por depósitos, títulos e outros passivos 
11. Patrimônio líquido 
12. Contas de resultado credoras e devedoras 
13.  Principais recomendações do Comitê de Supervisão Bancária do BIS 

 

METODOLOGIA  
E RECURSOS AUXILIARES 

Análise Financeira 

Aulas expositivas assíncronas em formato de vídeoaulas disponibilizadas no Portal Didático e/ou YouTube e 
aulas interativas (atividades síncronas) ao vivo via plataformas como Zoom ou Google Meet, em consenso com 
os estudantes. Os encontros síncronos serão promovidos regularmente duas vezes por semana e serão 
utilizado prioritariamente para discussão do conteúdo e esclarecimento de dúvidas. Será feito uso de recursos 
tecnológicos do Portal Didático e Google Forms ou similares para estimular e acompanhar o aprendizado, com 
o uso de testes, fóruns, questionários, estudos dirigidos e tarefas. 
Horários das atividades síncronas: 2ª feira às 21:00 horas; 4ª feira às 21:00 horas. 

Análise Patrimonial 

AVALIAÇÃO  
 

Participação e cumprimento de tarefas (fóruns, quizzes, exercícios): 30% 
1ª Avaliação, via teste on-line, abordando os tópicos 1 a 5 do Conteúdo Programático: 20% - data de 
realização: 16/06/2021 
2ª Avaliação, via teste on-line, abordando os tópicos 6 a 9 do Conteúdo Programático: 20% - data de 
realização: 19/07/2021 

3ª Avaliação, via teste on-line, abordando os tópicos 10 a 13 do Conteúdo Programático: 30% - data de 
realização: 16/08/2021 

Estudo da Eficiência Operacional da empresa 



Avaliação substitutiva valendo 100% da nota, caso seja necessário: 18/08/2021. 
Caso não haja necessidade de prova substitutiva, haverá no dia 18/08/2021 uma aula síncrona de resumo 
geral da disciplina para fixação de conteúdo, além de feedback com os estudantes sobre a experiência com a 
unidade curricular no período emergencial. 
As datas acima poderão sofrer alterações, apenas em casos de imprevistos ou excepcionalidades, e 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 entregar no mínimo 
75% das atividades propostas será reprovado por infrequência. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARBIERI, José Carlos. Organizações inovadoras do setor financeiro: teoria e casos de sucesso. 
São Paulo: Saraiva 2009 169 p. CTAN 
IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, R.; SANTOS, A. dos. Manual de Contabilidade Societária: 
Aplicável a todas as Sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 2ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. CTAN 
Lei 6.404 de 15/12/1976 (Sociedade por Ações) – Atualizações posteriores (Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009);  

 

 

Alavancagem 

 

 

 

     ________________________________                                                             ________________________________ 

             Professor da disciplina                                                                                       Coordenador 
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