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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.  

PLANO DE ENSINO 
 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DISCIPLINA: TEORIA CONTÁBIL 
EMENTA: 
Objetivos da Contabilidade. Princípios contábeis. O Ativo e sua mensuração. 
Receitas, despesas, ganhos e perdas. O Passivo e sua mensuração. Patrimônio 
Líquido. Evidenciação. 
 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL (72H) 

TEÓRICA (72H) PRÁTICA (  ) PERÍODO LETIVO: 
3º Ano / 1º Semestre 

 
2 - Competências  
 

� Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos necessários à formação de 
uma nova visão da disciplina Teoria Contábil. 

� Compreender a contabilidade como um sistema de informação. 
� Apropriar-se de conhecimentos sobre os princípios da Teoria Contábil 

para aplicá-los em situações reais. 
� Mobilizar os conhecimentos construídos sobre o ativo e sua mensuração 

para contribuir na elaboração do sistema de informações contábeis. 
� Compreender e aplicar em diferentes situações os conceitos básicos 

sobre receitas, despesas, perdas e ganhos. 
� Explorar situações-problema envolvendo conhecimentos relacionados 

ao passivo e sua mensuração. 
� Demonstrar a situação real da empresa identificando sua classificação, 

características e reconhecimento. 
 
 
3 - Conteúdo Programático 
Unidade I – Objetivos da contabilidade 

� Conceito; 
� Objeto; 
� Objetivos da contabilidade; 
� A contabilidade como sistema de informações; 
� Qualidade da informação contábil. 

 
Unidade II – Princípios fundamentais de contabilidade 

� Evidenciação contábil: conceito, métodos e usuários;  
� Princípios fundamentais de contabilidade. 

 
Unidade III – O Ativo e sua mensuração  
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� Conceituação de ativo; 
� Características; 
� Recolhimento do ativo; 
� Avaliação de ativos; 
� Ativos intangíveis e goodwill. 

 
Unidade IV – Receitas, despesas, perdas e ganhos  

� Conceituação; 
� Classificação; 
� Características; 
� Reconhecimento. 

 
Unidade V – O passivo e sua mensuração 

� Conceituação de passivo; 
� Características; 
� Recolhimento do passivo; 
� Avaliação do passivo; 

 
Unidade VI – Patrimônio Liquido 

� Conceituação; 
� Classificação; 
� Características; 
� Reconhecimento 

 
4 - Metodologia 
Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos contemplarão aulas expositivo-interativas, seminários, estudos e 
debates em sala de aula concernente as idéias de diferentes autores que 
tratam dos conteúdos selecionados, estudos dirigidos; entre outros. 
 
5 - Avaliação 
Considerando o perfil do aluno que se pretende formar no Curso de 
Contabilidade e as estratégias utilizadas na realização das atividades da 
disciplina, a avaliação será realizada de forma processual, observando os 
aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, tendo como referência os 
seguintes critérios: 
 

� Conteúdos conceituais: compreensão teórica do conteúdo abordado 
em sala, fundamentação teórica nas exposições oral e escrita; clareza e 
coerência das idéias. 

� Conteúdos procedimentais: ler os textos, organizar seminários e 
resolver situações-problema inerentes ao assunto desenvolvido em sala 
de aula. 
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� Conteúdos atitudinais: assiduidade, pontualidade na entrega das 
atividades, participação, compromisso e responsabilidade com as 
atividades propostas e postura crítica nas discussões em sala de aula. 
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