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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.  

FACULDADE DO SERIDÓ - FAS 
PLANO DE ENSINO 

 
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

DISCIPLINA: CONTABILIDADE AVANÇADA 
1 - EMENTA: 
Aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários e outros ativos. Método da 
equivalência patrimonial. Consolidação das demonstrações financeiras. ‘Joint Ventures’. 
Coligadas, equiparadas e controladas. Investimentos permanentes no exterior. Transações 
entre partes relacionadas. Reestruturações societárias – incorporação, fusão, cisão e 
aspectos fiscais. Reavaliação de ativos. Processos de privatização e negociação de 
empresas. 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL (72hs) 

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

 

2 - OBJETIVOS: 
 
Contribuir para melhoria da competência e habilidades do profissional de 

Ciências Contábeis para atuar no ambiente de grandes corporações através da 

agregação do conhecimento de questões contábeis e operações características 

desses tipos de instituições. 

 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários. 

2. Avaliação de investimentos permanentes pelo método da equivalência 

patrimonial. 

3. Consolidação das demonstrações financeiras. 

4. Sociedades controladas em conjunto – Joint Ventures. 

5. Investimentos permanentes em coligadas e controladas no exterior. 

6. Transações entre partes relacionadas. 

7. Incorporação, fusão e cisão 

8. Reavaliação de ativos. 

9. Processos de privatização e negociação de empresas. 

 

4 - METODOLOGIA: 
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O procedimento a ser utilizado prevê a participação efetiva dos alunos, 

valorizando as experiências individuais e estimulando captura, retenção e a 

troca de informações através das aulas expositivas, com o uso de recursos 

audiovisuais como vídeos, data-show, dentre outros, além de trabalhos 

individuais e/ou em grupos. 

 

5 - AVALIAÇÃO: 

O Método avaliativo utilizado será contínuo objetivando garantir uma 

aprendizagem durante todo o percurso da disciplina, onde será feito uso de 

prova com questões diretas e discursivas além de seminários sobre temas 

escolhidos previamente pelo professor. 
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