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1. Ementa 
Objetivos, campo de aplicação e usuários da contabilidade. Especialidades e mercado de trabalho do 
contador. Postulados contábeis. Princípios fundamentais de contabilidade. Convenções contábeis. 
Estática e dinâmica patrimonial. Fatos contábeis. Procedimentos contábeis. Contas, livro diário e razão. 
Método das partidas dobradas, mecanismos do débito e crédito. Lançamentos. Escrituração. Sistemas 
Contábeis. Operações de uma empresa prestadora de serviços. Balancete de verificação e apuração do 
resultado. Balanço patrimonial e demonstração do resultado. 
 
 
2. Objetivos Específicos 
• Proporcionar conhecimentos introdutórios sobre a contabilidade, permitindo o conhecimento desde o 
campo de atuação da contabilidade até noções do plano de contas e seus lançamentos; 
• Apresentar o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, focando em suas contas e 
interações; 
 
 
3. Conteúdo Programático 
Introdução à Contabilidade: Campo de atuação; usuários da contabilidade; finalidade da informação 
contábil; contextualização das normas internacionais e o papel do Comitê de Pronunciamentos 
Técnicos.  
Estática patrimonial: ativo, passivo, patrimônio líquido. 
Fatos contábeis e plano de contas: conceito de fatos contábeis e sua classificação; plano de contas. 
Procedimentos contábeis básicos segundo o método das partidas dobradas: contas; razão; débito e 
crédito; método das partidas dobradas; diário e balancete de verificação. 
Variações Patrimoniais: receitas; despesas; apuração do resultado. 
Regime de Competência: compras e vendas a prazo; depreciações; PECLD; despesas e receitas 
antecipadas.  
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Operações com mercadorias: aspectos introdutórios sobre o Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) 
Introdução às demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Período.  
Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade: premissa subjacente; características qualitativas 
fundamentais; características qualitativas de melhoria. 

 
 

4. Metodologia  
• Aula expositiva e dialogada, com recurso visual: projetor multimídia e quadro-branco; 
• Associação de exemplos práticos à teoria; 
• Atividades em grupo; 
• Exercícios 
 
 
5. Critérios/ Processo de Avaliação de Aprendizagem 
Realização de 2 provas (P1 e P2) presenciais e escritas, individuais e sem consulta,  valendo de 0 a 10 
pontos cada.  
- E se necessário, Prova Final presencial e escrita, individual e sem consulta, contemplando todo o 
conteúdo, valendo de 0 a 10 pontos. 
A média parcial será obtida por meio de: (P1 + P2) /2. Para aprovação sem prova final o aluno deverá 
ter média parcial de no mínimo 7 (sete). 
A média final será obtida por meio de: (média parcial + prova final) / 2. Para aprovação final o aluno 
deverá atingir como média final a nota mínima 5 (cinco). 
O aluno deverá observar as normas da Universidade referentes à falta e freqüência às aulas. Àqueles 
que não comparecerem nos dias previstos para as provas, salvo nos casos previstos em lei, terão nota 
ZERO. 
 
 
6. Bibliografia Básica 
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS. Pronunciamento Conceitual Básico (R1): 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. 
Disponível em www.cpc.org.br. 
EQUIPE de professores da FEA-USP. Contabilidade introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
FIPECAFI. Manual de contabilidade societária: aplicável às demais sociedades (de acordo com as 
normas internacionais e do CPC). 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011 
PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória e intermediária. 9. ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 
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7. Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade introdutória em IFRS e CPC. 1 ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 
BARKER, Richard. Introdução à contabilidade. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS. CPC 26 (R1): Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. Disponível em www.cpc.org.br. 
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
SANTOS, J. L.; SCHIMDT, P.; GOMES, J. M. M.; FERNANDES, L. A. Introdução à contabilidade. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
SANTOS, J. L.; SCHIMDT, P.; MATSUMARA, J. M. Contabilidade geral. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2014.  
 
8. Cronograma (2ª feira - das 14-16)  (4ª feira – das 16-18) .Este cronograma poderá ser alterado 
no decorrer do semestre 
 
01/08 a 08/08 – Recepção de calouros 
13/08 - Introdução à Contabilidade: Campo de atuação; usuários da contabilidade; finalidade da 
informação contábil; contextualização das normas internacionais e o papel do Comitê de 
Pronunciamentos Técnicos. 
15/08 a 17/09 - Estática patrimonial: ativo, passivo, patrimônio líquido. Fatos contábeis e plano de 
contas: conceito de fatos contábeis e sua classificação; plano de contas.  
Procedimentos contábeis básicos segundo o método das partidas dobradas: contas; razão; débito e 
crédito; método das partidas dobradas; diário e balancete de verificação. 
19/09 a 01/10 - Variações Patrimoniais: receitas; despesas; apuração do resultado.  
03/10 – 1ª Avaliação de aprendizagem. 
08/10 a 29/10 - Regime de Competência: compras e vendas a prazo; depreciações; PECLD; despesas e 
receitas antecipadas. 
31/10 a 19/11 - Introdução às demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Período. 
21/11 -Operações com mercadorias: aspectos introdutórios sobre o Custo de Mercadorias Vendidas 
(CMV). 
26/11 a 28/11 - Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade: premissa subjacente; características 
qualitativas fundamentais; características qualitativas de melhoria. 
03/12 – 2ª Avaliação de aprendizagem; 
05/12 – Entrega e Correção Segunda Avaliação. Divulgação de resultados antes da avaliação final. 
10/12 – Prova Final 
 
 
 
 
 
 
 


