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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Ciências da Administração 

Código/Disciplina: CCN7001 

Pré-requisito(s): nihil 

Professor: Roque Brinckmann 

Carga Horária Semestral: 72 ha 

 

Tipo: (X) Obrigatória (  ) Optativa 

e-mail: roque.brinckmann@ufsc.br*1 

Carga horária síncrona: 48 ha 

Carga horária assíncrona: 24 ha 

Período/Fase: 2ª Fase 

Ano/semestre: 2020/1 
*1

 ESTE E-MAIL SERÁ MODIFICADO NO INÍCIO DA DISCIPLINA 

2. EMENTA:  

Surgimento da empresa; sua significação. Entidades e informações sobre elas. 

Contabilidade e suas finalidades. O Patrimônio. O Balanço Patrimonial. Estruturação das 

demonstrações contábeis a partir do registro de operações: Balanço patrimonial, 

Demonstração do Resultado de Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados. Introdução à Demonstração do Fluxo de Caixa e à Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido. Entidades em “operação”: registros contábeis através de 

“balanços sucessivos” e através de “partidas dobradas”. Introdução à análise das 

demonstrações contábeis. 
 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

GERAL: 

Habilitar o aluno do curso de Administração a estruturar e compreender as demonstrações 

contábeis previstas na legislação societária a partir dos registros de operações típicas e 

básicas de empresas prestadoras de serviços e empresas comerciais, com especial atenção 

ao “princípio contábil da competência” e o “registro por caixa”. 

ESPECÍFICOS: 

Reconhecer a estrutura básica dos principais relatórios contábeis, em especial o Balanço 

Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Compreender a 

mecânica contábil. Provocar o interesse pelo estudo da Contabilidade através da visão do 

conjunto das principais demonstrações contábeis e seu potencial de utilização pela Ciência 

da Administração e em análise de investimentos. 
 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
4.1 ENTIDADES E A NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE ELAS 
 

Entidades: conceito e suas interligações em um ambiente complexo e dinâmico. 

Informações sobre as entidades e a tomada de decisões. Usuários das informações sobre as 

entidades. Tipos de informações: quantitativas e qualitativas. 



 
4.2 A CONTABILIDADE E SUAS FINALIDADES 

 

O objetivo da contabilidade: apreensão em sentido amplo do patrimônio das entidades, 

quer em termos estáticos, quer em termos dinâmicos. 

 
4.3 PATRIMÔNIO (BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES) E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Inventário geral como instrumento para detectar os itens do Ativo e do Passivo de uma 

entidade. Patrimônio como um conjunto de bens, de direitos e de obrigações para com 

terceiros. O “princípio da entidade” como base para delimitar os bens, os direitos e as 

obrigações de uma entidade. O ativo como o conjunto de bens e de direitos e seus 

atributos. O passivo como o conjunto das obrigações para com terceiros e seus atributos. 

Origens e Aplicações de recursos. Criação e estruturação econômica e financeira de uma 

empresa: o patrimônio líquido como consequência do Ativo e do Passivo; o Patrimônio 

Líquido não existe no mundo real, existe apenas no mundo real contábil. 

 
4.4 O BALANÇO PATRIMONIAL (BP) 

 

A construção do Balanço Patrimonial: disposição do Ativo, do Passivo e do Patrimônio 

Líquido; a igualdade dos “dois lados” do Balanço Patrimonial; grupos e subgrupos do 

BP; “Passivo a descoberto”. Noções sobre a legislação pertinente, em especial sobre a 

estrutura contábil: Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09. 

 
4.5 ENTIDADES EM OPERAÇÃO: “REGISTROS CONTÁBEIS” ATRAVÉS DE 

“BALANÇOS SUCESSIVOS” E POR “PARTIDAS DOBRADAS” 

 

Constituição de uma empresa e o surgimento da conta “Capital Social”. As operações da 

empresa e sua influência sobre o Patrimônio Líquido. Receitas e despesas: a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); o “Princípio Contábil da 

Competência”; formação do resultado econômico e do resultado financeiro. Estudos 

gerais sobre outros demonstrativos contábeis. 

 
4.6  INTRODUÇÃO À LEITURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Análise das demonstrações contábeis para fins de investimento: cálculo de índices; 

análise horizontal e análise vertical; introdução à análise fundamentalista. 
 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  

A grande maior parte das aulas será de modo síncrono (também chamado de remoto; on-

line) e se darão por meio de aula expositiva dialogada, elaboração de exercícios de 

fixação, com uso de recursos audiovisuais, como sites da Internet, compartilhamento de 

tela, vídeos, apresentações, resolução de exercícios, atividades de interação, discussões e 

especialmente esclarecimentos de dúvidas. A outra parte será de modo assíncrono 

(também chamado de à distância; off-line), e dar-se-á por meio de recursos existentes no 

Moodle da UFSC, como questionários, tarefas, apresentação de análises, realização de 

exercícios práticos e teóricos para apresentação e fixação de conteúdo, ou sua revisão, 



além do remetimento a leituras de referências básicas. 

Em detalhe: 

a) Será adotada a “Plataforma Moodle UFSC de Apoio aos Cursos Presenciais” 

(http://moodle.ufsc.br/) como ambiente virtual de ensino e aprendizagem, no qual então 

serão disponibilizados os conteúdos da disciplina, como vídeos em geral, apresentações e 

demais recursos, de forma que cumpre ao aluno manter-se atualizado diuturnamente em 

relação aos conteúdos ali postados. 

b) O sistema de interação das aulas síncronas será, preferencialmente, o Webconf*1 e, 

sempre que possível, através do BigBlueButton*2. Se houver dificuldades com este 

sistema, o professor buscará outras plataformas que estejam eventualmente disponíveis, a 

exemplo do Google Meet*3. As ligações (links) para as aulas síncronas, bem como suas 

datas serão informadas pelo Professor através do Moodle ou em algum outro meio 

disponível, em especial, por e-mail. 
*1 Os alunos devem verificar se estão habilitados na plataforma Webconf (“CAFe - 

Comunidade Acadêmica Federada”). 
*2  Importante salientar que não será adotada a política de gravação das aulas síncronas. 
*3 Os alunos devem habilitar-se na plataforma Google Meet através de seu endereço 

IdUfsc <https://idufsc.ufsc.br/parcerias/google>, assim, caso eventualmente essa 

plataforma venha a ser utilizada, o Professor colocará o link da conferência no ambiente 

Moodle para que dali os alunos possam acessá-la diretamente. 

 

c) Como regra geral, o dia da semana e o horário de realização das aulas síncronas 

deverá coincidir com o que está registrado no Sistema de Controle Acadêmico da 

Graduação-CAGR, para o semestre 2020/1 e conforme o calendário escolar dos cursos de 

graduação da UFSC. Somente com anuência de todos os estudantes poderá haver 

qualquer modificação de dia ou horário. 

 
Tabela do cômputo de frequência

Tipos de Aulas

Total de 

presenças em 

número de 

aulas

Total de carga 

horária em 

horas-aula (ha)

Percentual de 

presenças 

sobre 72 ha

Mínimo de 

presenças para 

aprovação

Aulas síncronas 24 48 67%

Presença nas aulas de

março/2020
3 6 8%

Entrega de 3 provas 3 6 8%

Lista de exercícios do

1º Bloco (Prova 1)
2 4 6% 27  aulas

Lista de exercícios do

2º Bloco (Prova 2)
2 4 6%

Lista de exercícios do

3º Bloco (Prova 3)
2 4 6%

Total 36 72 100% em % =  75%

Nota: algumas tarefas assíncronas possuem apoio pedagógico síncrono.  

https://idufsc.ufsc.br/parcerias/google


 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação da aprendizagem se dará pela apreciação satisfatória das seguintes atividades: 

 
Tabela com o cômputo da Nota Final

Tipo de avaliação considerada % da Nota Final

Prova 1 25,00%

Prova 2 25,00%

Prova 3 35,00%

Exercícios para as 3 provas 15,00%

Total correspondente à formação da nota 100,00%  
 

Das provas: 

As provas serão colocadas preferencialmente no Moodle, caso isto não seja possível, o 

professor indicará oportunamente uma outra forma de realização. No Moodle, as provas 

estarão acessíveis a partir das 00h00, até as 23h59 do dia estabelecido no Cronograma de 

Aulas, porém, ao acessar uma prova o aluno terá direito a uma única tentativa de resposta, 

com tempo máximo de duas horas-aula (100 minutos) para respondê-la. 

 

Dos exercícios para as 3 provas: 

Os exercícios para as 3 provas e que valem nota, estão previstos no Cronograma de Aulas e 

suas aplicações sempre antecedem às provas respectivas com duas aulas de antecedência 

(ver o Cronograma de Aulas). Eles serão postados no Moodle de forma antecedente, para 

que os alunos possam baixá-los ou realizá-los diretamente no Moodle e serão objeto de 

acompanhamento pelo Professor de forma assíncrona, mas durante os horários previstos 

para as aulas síncronas, portanto trata-se de uma sistemática mista e que cumpre assim com 

prestação de “Atendimento” fora do sistema síncrono. A entrega dos exercícios se dará pelo 

Moodle ou e-mail, conforme a possibilidade que se apresentar em cada momento e deverá 

ser efetuada até o horário das 18h do dia marcado para a entrega, estando o atraso sujeito a 

desconto de 2 pontos da nota obtida pela realização da tarefa. 

 

Da perda de uma prova: 

O aluno que perder uma das provas, deverá justificar-se por escrito ante o Professor e, se 

validada a sua justificativa pelo Professor, o aluno terá direito a uma Prova Substitutiva, 

conforme estabelecido no Cronograma de Aulas. 

 

Da frequência e da aprovação ou reprovação: 

A frequência às atividades da disciplina é obrigatória. O aluno que não comparecer a pelo 

menos 75% das atividades será reprovado (§ 2º do art. 69 da Resolução 017/CUn/97). 

Em relação à frequência das aulas síncronas, o aluno que faltar a alguma delas e desejar 

recuperar a presença perdida, deverá justificar-se em até 12 horas contadas do término 

regular da aula faltada e pela conta de e-mail de comunicação da disciplina informada pelo 

Professor no início das aulas, ao qual o aluno também deverá ajuntar anexo que comprove a 

situação de falta, em sendo assim, o aluno deverá realizar uma tarefa que substituirá a falta 

recebida, sempre no prazo e condições objetivas e subjetivas, arbitrados pelo Professor em 

cada situação concreta, sendo que esta tarefa será comunicada pelo Professor ao aluno pelo 



mesmo e-mail que inicializou o processo, já comentado anteriormente e deverá ser 

devolvida pronta pelo aluno também por tal encadeamento de e-mails, em até no máximo 

36 horas contadas de sua comunicação ao aluno pelo Professor, cabendo ainda ressaltar que 

tal substituição de falta se dará caso o aluno obtenha nota mínima de 7,5 (75% de acerto) na 

tarefa substitutiva da falta em comento e que a correção de tal ou tais tarefas se dará de 

forma subjetiva ao final do semestre e somente no caso de o aluno estar com excesso de 

faltas em relação ao total de aulas ministradas, por fim é devido lembrar que o 

descumprimento de qualquer dos dispositivos aqui estabelecidos já implica o desconto 

passivo de 1 (hum) ponto sobre 10 (dez) para cada inobservância, da nota final que será 

atribuída pela realização da tarefa. 

O aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos nos prazos 

estabelecidos e não apresentar justificativa formalizada, conforme previsto na seção “Da 

perda de uma prova e da Prova de Recuperação”, receberá nota 0 (zero) (§ 4º do art. 70 da 

Resolução 017/CUn/97). 

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas das avaliações do semestre entre 

3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma Prova de Recuperação ao final do 

semestre, conforme Cronograma de Aulas e § 2º do art. 70 da Resolução 017/CUn/97. 

O aluno enquadrado no caso previsto pelo § 2º do art. 70, terá sua nota final calculada 

através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota obtida 

na Prova de Recuperação (§ 3º do art. 71 da Resolução 017/CUn/97). 
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CRONOGRAMA DE AULAS 

Nota 1: O cronograma de aulas é um plano prévio e assim poderá ser alterado se necessário, neste caso, todos os estudantes serão informados sobre possíveis alterações. 

Nota 2: As três semanas iniciais referem-se às aulas presenciais realizadas no mês de março, antes da suspensão temporária do semestre por conta da pandemia. 
 

Semanas

novas
Aula Dia/mês Dia/semana Horário Tema Tipo de interação Estratégia de ensino Frequência

1 04/mar qua

08h20

às

10h00

Apresentação da disciplina (plano). Anamnese no Moodle. Princípio da

Entidade. Origens e Aplicações de recursos. Período de competência,

Receita – Gastos.

Presencial

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

2 09/mar seg

10h10

às

11h50

Criação de uma empresa. Fluxo: Origens - > Aplicações./ Origens: Sócios +

Terceiros; Ativo: Bens + Direitos. B+D+O = Patrimônio. Noções sobre

Inventário. Configuração de um a empresa criada pelos alunos.

Presencial

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

3 11/mar qua

08h20

às

10h00

Balanço Patrimonial. Ativo, Passivo e Contas. Exercício 1, 1ª parte. Presencial

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

4 31/ago seg

10h10

às

11h50

Reapresentação da disciplina, com revisão dos tópicos. Inventário, Balanço

Patrimonial, Equação Patrimonial, Exercício 1, 1ª parte, Exercício 1, 2ª

parte. Exercício 2.

Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

1 5 02/set qua

08h20

às

10h00

Exercício 3. Estrutura do Balanço Patrimonial: curto e longo prazos

conforme a Lei 6404/76 (Circulante e Não-Circulante). Exercício 4:

Passivo à descoberto.

Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

6 07/set seg

10h10

às

11h50

FERIADO nihil nihil nihil

2 7 09/set qua

08h20

às

10h00

Exercício 5 (V/F), Nota: não são aplicados exercícios com números 6 e 7.

Exercício 8 e Exercício 9: conexões entre Patrimônio Líquido, Ativo e

Passivo. 

Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

8 14/set seg

10h10

às

11h50

Exercício 10 ("Parte 1"). Estudo sobre Tradição e Receita Auferida. Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

3 9 16/set qua

08h20

às

10h00

Exercício 10 ("Parte 1") - continuação. Estudo sobre DRE padrão e sua

estrutura. Diferença entre custos, despesas e perdas.
Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

10 21/set seg

10h10

às

11h50

Exercício 11 (corresponde à "Parte 2" do Exercício 10) - estudo sobre a

DFC padrão, modelo direto.
Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

4 11 23/set qua

08h20

às

10h00

Exercício 12 (V/F) - BP, DRE, DLPA. Exercício 13 - BP, DRE, DLPA; o

Regime de Competência e o Regime de Caixa.
Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

12 28/set seg

10h10

às

11h50

Pequeno estudo sobre regimes tributários. Apresentação dos Exercícios de

Revisão para a Prova 1.
Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

5 13 30/set qua

08h20

às

10h00

Exercícios de Revisão para a Prova 1. Misto Misto síncrono/assíncrono pelo Moodle. Acesso

14 05/out seg

10h10

às

11h50

Entrega dos Exercícios de Revisão para a Prova 1. Misto Misto síncrono/assíncrono pelo Moodle. Entrega

6 15 07/out qua

08h20

às

10h00

PROVA 1 nihil Prova aplicada preferencialmente pelo Moodle. Entrega

16 12/out seg

10h10

às

11h50

FERIADO nihil nihil nihil

7 17 14/out qua

08h20

às

10h00

Exercício 17 ("Parte 1") - Noções de débito e crédito. Exercício 18

(corresponde à "Parte 2" do Exercício 17) - Lançamentos contábeis;

Constituição de Reserva; DMPL.

Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

18 19/out seg

10h10

às

11h50

Exercício 19 ("Parte 1") - Integralização parcial de capital; CMV; Juros

ativos e passivos; Despesas antecipadas; Depreciação.
Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

8 19 21/out qua

08h20

às

10h00

Exercício 19 ("Parte 1") - Revisão. Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

20 26/out seg

10h10

às

11h50

Exercício 20 (corresponde à "Parte 2" do Exercício 19) - reaplicação dos

eventos vistos no Exercício 19 ("Parte 1") para fixação dos conceitos e

procedimentos

Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

9 21 28/out qua

08h20

às

10h00

Exercício 20 (corresponde à "Parte 2" do Exercício 19) - Revisão e

Apresentação dos Exercícios de Revisão para a Prova 2.
Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

22 02/nov seg

10h10

às

11h50

FERIADO nihil nihil nihil

10 23 04/nov qua

08h20

às

10h00

Exercícios de Revisão para a Prova 2. Misto Misto síncrono/assíncrono pelo Moodle. Acesso

24 09/nov seg

10h10

às

11h50

Entrega dos Exercícios de Revisão para a Prova 2. Misto Misto síncrono/assíncrono pelo Moodle. Entrega

11 25 11/nov qua

08h20

às

10h00

PROVA 2 nihil Prova aplicada preferencialmente pelo Moodle. Entrega

26 16/nov seg

10h10

às

11h50

Noções sobre análise das demonstrações contábeis (ADC). Ibtrodução. Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

12 27 18/nov qua

08h20

às

10h00

Alguns indicadores contábeis de liquidez. Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

28 23/nov seg

10h10

às

11h50

Alguns indicadores contábeis de grau de dívida. Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

13 29 25/nov qua

08h20

às

10h00

Alguns indicadores contábeis de rentabilidade e de rotação. Webconferência

Resolução de Exercícios por meio do uso de compartilhamento de

tela com apresentações, sítios da internet e outros recursos de áudio e 

vídeo disponíveis.

Presente à aula

30 30/nov seg

10h10

às

11h50

Exercícios de Revisão para a Prova 3. Misto Misto síncrono/assíncrono pelo Moodle. Acesso

14 31 02/dez qua

08h20

às

10h00

Entrega dos Exercícios de Revisão para a Prova 3. Misto Misto síncrono/assíncrono pelo Moodle. Entrega

32 07/dez seg

10h10

às

11h50

PROVA 3 nihil Prova aplicada preferencialmente pelo Moodle. Entrega

15 33 09/dez qua

08h20

às

10h00

PROVA SUBSTITUTIVA nihil Prova aplicada preferencialmente pelo Moodle. Entrega

34 14/dez seg

10h10

às

11h50

PROVA DE RECUPERAÇÃO nihil Prova aplicada preferencialmente pelo Moodle. Entrega

16 35 16/dez qua

08h20

às

10h00

PUBLICAÇÃO DAS NOTAS nihil Publicação realizada preferencialmente pelo Moodle. nihil

 


