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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007. 

DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLI NAS E BIBLIOGRAFIA. 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  

 

CONTABILIDADE AVANÇADA 

Ementa: 

Princípios Fundamentais de Contabilidade (revisão); Consolidação das 

demonstrações contábeis, Equivalência Patrimonial, Relatório da 

Administração: elaboração, publicação e republicação das demonstrações 

contábeis, Operações entre matriz e filiais, Balanço de abertura, fusão, 

incorporação e cisão, Transformação e liquidação de entidades: aspectos 

contábeis, consórcio e grupos de sociedades. 

 

Objetivo: 

Proporcionar ao discente aprendizado sobre conceitos e realização da 

consolidação de demonstrações contábeis; realizar e avaliar cálculos de 

equivalência patrimonial; conceituar e elaborar relatórios da administração; 

conceituar, relacionar e descrever aspectos contábeis e fiscais de operações 

entre matriz e filiais; identificar formas de concentração e extinção de 

empresas. 

 

Programa da disciplina: 

O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de 

Ciências Contábeis) a disciplina Contabilidade Avançada; princípios 

fundamentais de contabilidade (revisão); equivalência patrimonial: conceitos, 

sociedades coligadas e controladas; relevância e influência; ágio e deságio; 

momentos e cálculos da avaliação; Instrução n.º 247/96 da CVM; consolidação 
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das demonstrações contábeis: objetivos, obrigatoriedade, técnicas de 

consolidação; relatório da administração: elaboração, publicação e 

republicação; matriz e filial: conceitos, aspectos fiscais, formas de 

contabilização,  transferência de resultados para a matriz; concentração e 

extinção de sociedade; processos de reorganização; aspectos societários, 

incorporação, fusão, cisão e transformação – técnicas; dissolução e extinção, 

consórcio e grupo de sociedade. 

 

Bibliografia  

Básica 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual 

de contabilidade das sociedades por ações : aplicável às demais 

sociedades. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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demonstrações financeiras . 14. ed. São Paulo: Frase, 2005.  

 

Complementar 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária . 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

BRASIL. Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as 

Sociedades por Ações. 

PEREZ JÚNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade 

avançada . 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
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