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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Bacharelado em Administração Pública 

Disciplina: Contabilidade Básica 

Professor(es): Irineu Afonso Frey e Maria Denize Henrique Casagrande 

Código:  CCN9100       Carga Horária: 60h                     Créditos: 04 

Ano: 2018/1        

 

2. EMENTA: 

Elementos de Contabilidade; definições; aplicação; exigências legais e finalidades de 

Contabilidade. Organização das unidades econômicas. Fatos contábeis e econômicos. Método das 

Partidas Dobradas: registros e sistemas contábeis. Demonstrações contábeis. Apuração do resultado 

do exercício. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Aspectos 

fundamentais da teoria contábil. Análise das informações contábeis. 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Proporcionar aos acadêmicos condições de analisar as demonstrações contábeis, especificamente 

três delas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração dos Fluxos de Caixa e 

seus índices para auxílio na tomada de decisões. 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

Ao final das atividades, os acadêmicos deverão estar em condições de: conhecer os fundamentos, 

conceitos e elementos da contabilidade, assim como saber analisar as informações que estão nos 

demonstrativos.  

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1: Informações contábeis. Formas de organização e atividades de uma entidade.   
Unidade 2: Sistema Contábil; Transação e contabilidade; Partidas Dobradas;  Elaboração das 

Demonstrações Contábeis 

Unidade 3:  Regime de Caixa e de Competência; Reconhecimento da Receita; Confrontação da 

Despesa; Fechamento do Exercício Social 

Unidade 4:  Análise das Demonstrações Contábeis:  Análise Vertical e Análise Horizontal; 

Indicadores de Liquidez; Indicadores de Atividade; Índices de Endividamento e Estrutura; Índices 

de Rentabilidade; Indicadores da DFC. 

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:   

O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos:  

- Livro texto  

- Vídeo-aulas 

- Atividades 



- Chat com os tutores 

- Chat com o professor 

- Videoconferências 

- Tutoria a distância 

- Tutoria presencial 

 

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará atividades que 

não serão obrigatórias, mas que podem ser realizadas pelos alunos que quiserem fazê-las. As 

atividades desta disciplina serão postadas no ambiente, além da indicação de textos, livros e sites 

visando um melhor desenvolvimento do processo a distância.  

As vídeo-aulas complementam o conteúdo abordado pela ministrante em seus exercícios modelos 

postados no ambiente e/ou em suas vídeo-aulas. O aluno pode assistir as vídeo-aulas no tempo que 

julgar adequado.  

Para sanar suas dúvidas com a professora, será através de dois chats (agendados para serem 

próximos aos dias de Provas) ou com a tutoria a distância, que está disponível de segunda a sexta-

feira, das 08:00 às 20:00 horas.  

 

A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de ensino-

aprendizagem, por e-mail.  

Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 

funcionamento do polo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação dos tutores 

presenciais.  

Nesta disciplina teremos uma prova presencial no dia 09/06/2018. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

a) Atividades de aprendizagem – 4,0 pontos 

Na disciplina haverão duas atividades que deverão ser entregues nas datas previamente agendadas. 

Valendo 20% cada uma delas da nota da disciplina, ou 2,0 ponto cada. 

Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores. 

b) Prova presencial – 6,0 pontos 

Será realizada um prova presencial que valerá 60% da nota da disciplina, ou 6,0 pontos. 

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 3,0 terá 

direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou igual a 5,5 terá 

direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer recuperação será a média 

aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da prova de recuperação. Se a nota final 

for maior ou igual a 6,0 o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a dependência de acordo 

com as normas do curso. 
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