FACULDADE DO SERIDÓ
PLANO DE ENSINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DISCIPLINA: CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA
1 - EMENTA:
Apuração do resultado do exercício. Demonstração do resultado do exercício. Métodos de
avaliação de estoque. Custos das Mercadorias Vendidas. Gastos Pré-operacionais.
Processo da integralização do Capital (capital integralizado e capital a integralizar).
Apuração e Elaboração do Resultado do Exercício. Contabilização de Operações
Financeiras (Investimentos, Empréstimos, Juros e Descontos). Contabilização e Apuração
de Impostos sobre a Revenda de Mercadoria.
CARGA HORÁRIA
TOTAL (72H)

TEÓRICA (72H)

PRÁTICA ( - )

PERÍODO LETIVO:
1º Ano / 2º Semestre

2 - COMPETÊNCIAS
Propiciar ao aluno o entendimento da consolidação do processo de produção da
informação contábil. Conhecer os diversos tipos de demonstrações contábeis.
Compreender as principais normas de divulgação da informação contábil. Entender a
operacionalização dos mecanismos de otimização de fluxo de caixa.
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
Plano de contas; Demonstrações contábeis; Métodos de avaliação de estoques (PEPS,
UEPS, PMP); Apuração do custo de mercadorias vendidas. Inventário (permanente,
periódico); Receitas, despesas, custos; Apuração de impostos sobre vendas de
mercadorias e serviços( ICMS, PIS, COFINS, ISSQN, IPI); O ICMS antecipado e a
diferença de alíquota entre Estados. Apuração do resultado.
UNIDADE II
Elaboração das demonstrações contábeis(BP, DRE, DLPA,DOAR); A demonstração do
fluxo de caixa: conceito, características e elaboração; Gastos pré-operacionais; A
integralização do capital; Contabilização de operações financeiras: empréstimos,
desconto de títulos, aplicação em investimentos de curto prazo, leasing, consórcio;
4 - METODOLOGIA:
O conteúdo programático será desenvolvido com a participação dos alunos,
principalmente com aulas expositivas e com a utilização de métodos variados, inclusive
com discussões, seminários, debates, simpósios e exercícios individuais e em grupo.
Para isso serão utilizados livros, matérias correlatas publicadas em periódicos,
exposições utilizando recursos audiovisuais etc.
5 - AVALIAÇÃO

Para mensurar o aprendizado do aluno será utilizada a avaliação de forma contínua.
Todos os mecanismos que compõem essa avaliação serão expressos em valores numa
escala de zero a dez. Esses mecanismos são principalmente provas escritas, trabalhos
Individuais ou em grupos. Faz parte da composição da avaliação a assiduidade,
participação e pontualidade no cumprimento das tarefas.
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