FACULDADE DO SERIDÓ - FAS
PLANO DE ENSINO
CURSO: TURISMO
DISCIPLINA: CONTABILIDADE DE CUSTOS EM TURISMO
1 - EMENTA:
Noções preliminares. Campo de atuação da contabilidade. Objetivos da
Contabilidade. Estática patrimonial. Componentes patrimoniais. Procedimentos
contábeis básicos. Variações do patrimônio líquido. Apuração de Resultado.
Demonstrações contábeis.
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA (54H)
PRÁTICA (--)
PERÍODO LETIVO:
TOTAL (54H)
2º Ano / 1º Semestre
2 - COMPETÊNCIAS:
Apresentar as noções básicas de contabilidade de forma a proporcionar aos
alunos o conhecimento necessário para compreender conceitos mais avançados da
ciência, os quais serão abordados no seguimento do curso.
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
a) Apresentar as noções de contabilidade através da exposição do seu
conceito, objetivos, campo de atuação e usuários;
b) Apresentar o conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido, suas
respectivas composições e divisões, assim como o axioma elementar da
ciência: a equação fundamental do patrimônio;
c) Apresentar conceitos fundamentais: receitas, despesas, lucro, prejuízo,
variações do patrimônio líquido, contas, divisão das contas em
patrimoniais e resultado, noção básica dos princípios fundamentais de
contabilidade;
d) Apresentar todo o processo contábil, através da identificação dos fatos
contábeis, seu registro no livro diário pelo método das partidas dobradas,
transcrição para o razonete, balancete de verificação, encerramento das
contas de resultado, apuração do resultado e elaboração de
demonstrativos;
e) Apresentar os demonstrativos financeiros básicos, balanço patrimonial e
demonstração do resultado do exercício, segundo a Lei 6.404/76.
4 - METODOLOGIA:
Exposições dos temas compreendidos no plano de curso, realização de
exercícios em sala de aula, estimulo a debates e execução de trabalhos extra-sala.
5 - AVALIAÇÃO:
A avaliação é continua no decorrer do curso, levando em consideração a
assiduidade do aluno, realização de trabalhos e as avaliações individuais.
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