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MISSÃO: 
Formar cidadãos empreendedores para o exercício 
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o 

desenvolvimento pessoal, social e ambiental.  

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

DISCIPLINA: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS II 
1 - EMENTA: 
Análise econômica e financeira. Retorno sobre o investimento. Índices Técnicos e 

financeiros do mercado de capitais. Alavancagem operacional e financeira. Análise aplicada 

a situações específicas. Análise de crédito. Análises descriminantes. Elaboração de relatório 

de análise e interpretação de balanço ou de crédito. Termômetros de insolvência. 

 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL (72hs) 

TEÓRICA (72hs) PRÁTICA (  ) PERÍODO LETIVO:  
3º Ano / 2º Semestre 

 

2 - COMPETÊNCIAS: Espera-se que o acadêmico adquira conhecimentos 
teóricos e práticos ao que competem as Diversas Análises abordadas nas 
empresas, intensificando as particularidades e necessidades do 
desenvolvimento dessas análises. 
  
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

a) ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS II 

• Análise econômica e financeira.  

• Retorno sobre o investimento.  

• Índices Técnicos e financeiros do mercado de capitais.  

• Alavancagem operacional e financeira.  

• Análise aplicada a situações específicas.  

• Análise de crédito.  

• Análises descriminantes. 

• Elaboração de relatório de análise e interpretação de balanço ou de 
crédito. 

• Termômetros de insolvência. 

 

b) CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

• Conceitos; 

• Estrutura das Análises e Relatórios Gerenciais; 

• Finalidade das Análises; 



 
 
 
 
 
 

 

FACULDADE DO SERIDÓ – FAS 
Rua Prefeito Alcindo Gomes, 679 – Bairro Manuel Salustino – Currais Novos-RN 

CEP 59380-000 - � 84 3412-3377 – www.faculdadedoserido.com.br  

MISSÃO: 
Formar cidadãos empreendedores para o exercício 
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o 

desenvolvimento pessoal, social e ambiental.  

• Empresas que utilizam esse método como forma de aprimoramento e 
crescimento do mercado a que sejam direcionadas; 

• Demonstrações Contábeis envolvidas no processo dos relatórios 
gerenciais; 

4 - METODOLOGIA: 

 

Será utilizado como método de aprendizagem aulas teóricas em sala de aula, 

fazendo uso de recursos audiovisuais, como vídeos, data-show, laboratório; 

dentre outros, além de exemplos práticos na realidade das empresas e do 

avanço tecnológico digital que está ocorrendo na área da contabilidade (SPED 

Contábil, Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica). 

  

5 - AVALIAÇÃO:   

 

O Método avaliativo utilizado será contínuo, objetivando garantir uma 

aprendizagem e entendimento durante todo o percurso da disciplina, onde será 

feito uso de provas com questões práticas no que compete à aplicabilidade da 

teoria, além de seminários e estudo dirigido sobre temas escolhidos 

posteriormente. 
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