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PROGRAMA 
 

Ementa: A empresa e a tomada de decisões. Funções da contabilidade. Relatórios Contábeis. 
Balanço Patrimonial: grupos de contas e decisões que o envolvem. Regimes de contabilidade. 
Demonstração do Resultado do Exercício. Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração das origens e aplicações de 
recursos. Demonstração dos fluxos de caixa. Análise das demonstrações financeiras e 
indicadores.  
 
Objetivo: capacitar o aluno a dominar os conceitos fundamentais da contabilidade, 
enfatizando a interpretação e a análise dos relatórios contábeis no âmbito da gestão da 
empresa.  
 
Metodologia: aulas expositivas com aplicações dos conceitos apresentados através de 
exercícios. É imprescindível o acompanhamento da resolução dos exercícios para um bom 
desempenho na disciplina. 
 
Avaliação: duas provas escritas e individuais, realizadas em sala de aula, e um trabalho em 
grupo, baseado na análise da situação econômica e financeira de uma ou um grupo de 
empresas. Os pesos de cada uma destas atividades são apresentados abaixo.  
Importante: nota inferior a 4,0 em alguma das atividades leva o aluno a exame independente 
de sua média final (ver critérios de aprovação no final do documento). 
 

Atividade Peso 

Prova 1 3,5 

Prova 2 4,0 

Trabalho 2,5 

 
Conteúdo programático 

1. Decisões empresariais e a contabilidade 
a. A empresa e as tomadas de decisão 
b. Funções da contabilidade 
c. Relatórios Contábeis 

2. O Balanço Patrimonial 
a. Componentes 
b. Grupo de contas do ativo e do passivo 
c. Aspectos sobre ciclo operacional e sobre situação financeira versus econômica 
d. Regimes de contabilidade 

3. Outras demonstrações contábeis 
a. Demonstração do Resultado do Exercício 
b. Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados 
c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
d. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
e. Demonstração dos Fluxos de Caixa 

4. Análise das demonstrações financeiras 
a. Análise de balanço e demonstrativos contábeis 
b. Análise vertical e horizontal 
c. Índices econômico-financeiros de análise 
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Regras estabelecidas para a aprovação: Arts. 56 e 57 do Regimento Geral da Graduação 

 Artigo 56 - São condições para aprovação:  
I. Nas disciplinas em que a frequência é adotada como única forma de avaliação – obter a 

frequência mínima estabelecida para a disciplina no Catálogo dos Cursos de Graduação; 
II. Nas disciplinas em que nota e frequência são adotadas como forma de avaliação – obter nota 

final igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) e a frequência mínima estabelecida para a 
disciplina no Catálogo dos Cursos de Graduação; 

III. Nas disciplinas em que os conceitos suficiente e insuficiente e frequência são adotados como 
forma de avaliação – obter o conceito suficiente e a frequência mínima estabelecida para a 
disciplina no Catálogo dos Cursos de Graduação. 

NOTA: O Artigo 56 e seus incisos contêm a redação aprovada pela Deliberação Consu-A-1, de 
27/05/2009. 

 Artigo 57 - O Plano de Desenvolvimento das disciplinas que exigem a realização de Exame deverá 
especificar:  
I. Uma nota mínima que dispense o aluno da realização do referido Exame. Essa nota não poderá 

ser inferior a 5,0 (cinco) e nem superior a 7,0 (sete); 
II. Uma nota mínima que permita ao aluno realizar o referido Exame. Essa nota mínima especificada 

no Plano de Desenvolvimento não poderá ser superior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos). 
o § 1º - Quando não houver regras específicas estabelecidas pela Congregação da Unidade, os 

critérios descritos nos incisos I e II deste artigo serão determinados pelo professor 
responsável e aprovados pela Coordenadoria do Curso, conforme descrito no §3º do artigo 13 
("Os Planos de Desenvolvimento devem ser aprovados e divulgados pela respectiva 
Coordenadoria de Curso para os alunos antes do início de cada período letivo.") 

o § 2º - Para a realização do exame final o aluno deverá obter a frequência mínima estabelecida 
para a disciplina e atender as disposições dos incisos I e II do artigo 57. 

o § 3º - O método utilizado para o cálculo da média parcial e da nota final deverá estar 
especificado no Plano de Desenvolvimento da disciplina. 

NOTA: O Artigo 57, seus incisos e parágrafos contêm a redação aprovada pela Deliberação Consu-A-1, 
de 27/05/2009. 

http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/regimento/capitulo_ii/secao_i/#paragrafo_3_artigo_13

