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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Turno: NOTURNO 2º/ 2021

Prof. Oscar Neto de Almeida Bispo E-mail: oscar@ufsj.edu.br | Sala: 2.32

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo:
2015

Unidade curricular: CONTABILIDADE AVANÇADA I
Departamento

DECAC

Período
4º

Carga Horária
Código CONTAC

CC017
Teórica
72h/a

Prática
-

Total
72h/a

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Pré-requisito
Cont. Intermediária

Co-requisito

EMENTA

Investimentos em outras sociedades e em propriedade para investimento. Investimentos em coligadas e em
controladas. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio em investimentos no exterior e conversão de
demonstrações contábeis. Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Combinação
de negócios, fusão, incorporação e cisão. Transações entre partes relacionadas. Consolidação das
demonstrações contábeis e demonstrações separadas.

OBJETIVOS

Oferecer elementos teóricos, práticos e metodológicos para estudo do conteúdo programático de tópicos
avançados de contabilidade financeira

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Visão geral sobre contabilidade financeira
2. Investimentos em outras sociedades e em propriedade para investimento
3. Investimentos em coligadas e em controladas
4. Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada
5. Combinação de negócios, fusão, incorporação e cisão
6. Transações entre partes relacionadas
7. Consolidação das demonstrações contábeis e demonstrações separadas
8. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio em investimentos no exterior e conversão de demonstrações

contábeis

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Metodologia:
o As atividades remotas serão realizadas conforme previsão de atividades síncronas e assíncronas

disponibilizada aos discentes.
o As atividades remotas síncronas respeitarão o quadro de horário da disciplina estabelecido pela

Coordenadoria do Curso de Ciências Contábeis.
o Os recursos (mídias e tecnológicos) envolvidos nas atividades síncronas englobarão o acesso ao

Portal Didático (Campus Virtual), Google Classroom® e videoconferências via plataforma Google
Meet® e/ou Zoom®, conforme comunicação prévia aos discentes.

o As atividades remotas assíncronas ocorrerão por meio de acesso aos conteúdos disponibilizados no
Portal Didático (Campus Virtual) e/ou outro meio informado pelo professor.

o O acompanhamento da disciplina será por meio de videoaulas (com exposição do conteúdo
programático pré-estabelecido), atividades remotas síncronas e atividades avaliativas que englobam
provas, tarefas individuais e/ou em grupo e fóruns temáticos. Ressalta-se: as atividades remotas
síncronas não serão gravadas (também não está autorizada a gravação).
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Controle de Frequência: O registro da 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.

Critérios de Avaliação: Serão distribuídos 100 pontos conforme especificado a seguir:
o Provas: 1ª Prova: 30 pontos; 2ª Prova: 30 pontos; 3ª Prova: 20 pontos
o Tarefas: (individuais e/ou em grupo; podendo existir tarefas gravadas em vídeo pelos discentes): 20

pontos.
o Será oferecida uma Prova Substitutiva para os alunos que: (1) não fizerem uma das provas (cuja

justificativa não esteja amparada legalmente) ou; (2) obtiverem pontuação entre 40 e 59,9 pontos
na soma de todas as provas e tarefas. Essa prova contemplará todo o conteúdo do semestre e
substituirá uma das duas provas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
o GELBCKE, Ernesto Rubens [et al.]. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo

com as normas internacionais e do CPC. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2018.
o Normas Brasileiras de Contabilidade: NBC TG 02 (R3), NBC TG 05 (R3), NBC TG 15 (R4), NBC TG 18 (R3), NBC TG 19

(R2), NBC TG 28 (R4), NBC TG 31 (R4), NBC TG 35 (R2), NBC TG 36 (R3), NBC TG 44, NBC TG 45 (R3), ITG 09 (R1), ITG
10. Disponível em: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-completas/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
o ALMEIDA, M. C. Curso de Contabilidade avançada. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
o PEREZ JUNIOR, J. H.; OLIVEIRA, L. M. Contabilidade avançada: textos e testes com as respostas. 8.ed. São Paulo:

Atlas, 2012.
o Normas Brasileiras de Contabilidade: NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL. Disponível em:

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-completas/


