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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Contabilidade Gerencial  SIGLA: 7COG003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: 0h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  sem pré-requisitos 

 

EMENTA:    
Conceitos. O Balanço Patrimonial. A Demonstração do Resultado do Exercício. 
Outros demonstrativos contábeis. Estruturas das demonstrações financeiras. 
Padronização das demonstrações e índices de estrutura e liquidez. Índice de 
rentabilidade e fórmula Du Pont. Índice Padrão. Modelo de avaliação de 
empresas. Análise horizontal e vertical e previsão de falência. Índices de prazo 
médio. 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Proporcionar o aprendizado sobre os elementos básicos da contabilidade, 
possibilitando ao acadêmico compreender e interpretar os conceitos, 
demonstrativos e processos contábeis aplicáveis ao processo decisório e 
controle gerencial das operações diárias e do planejamento de operações 
futuras. 

 

Objetivos Específicos: 

 Compreender os conceitos básicos da Contabilidade; 

 Identificar os bens, os direitos e as obrigações patrimoniais; 

 Interpretar as situações patrimoniais; 

 Interpretar as contas patrimoniais e de resultado; 

 Realizar a análise das demonstrações contábeis; 

 Relacionar a contabilidade com as demais disciplinas do curso, 
destacando sua importância no processo de tomada de decisão. 

 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

1h 1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

 
 
 
 
 
 

3h 2. Conceitos Iniciais da Contabilidade 
2.1. Conceito de Contabilidade 
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2.2. Usuários 
2.3. Patrimônio  
2.4. Contabilidade gerencial versus financeira 
2.5. Principais relatórios 

 
 
 
 
 
 

Prova 1 - 
Individual 

6h 3. Balanço Patrimonial 
3.1. Conceito 
3.2. Estrutura 
3.3. Ativos ou bens e direitos da entidade 
3.4. Passivos ou obrigações da entidade 
3.5. Patrimônio Líquido  

6h 4. Demonstração de Resultado do Exercício 
4.1. Objetivo e estrutura 
4.2. Informações sobre o resultado 
4.3. Gastos, custos, despesas e lucros 
4.4. Diferença entre lucro e caixa 

2h 5. Outros Demonstrativos Contábeis 
5.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa 
5.2. Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados 
5.3. Demonstração do Valor Adicionado 
5.4 Notas Explicativas 

18h 6. Análise das Demonstrações Contábeis 
6.1. Conceito e objetivos 
6.2. Comparabilidade e tendências 
6.3. Padronização das demonstrações 
6.4. Análise Vertical e Horizontal 
6.5. Indicadores econômico-financeiros 
6.6. Índice-Padrão 

Prova 2 - 
Individual 

e 
Trabalho em 

duplas 

36h CH Total Teórico-Prática – 36h  
 
 

Metodologia Proposta:  
A metodologia de apresentação da disciplina será por meio de aulas expositivas 
com atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem. Também serão 
aplicados exercícios e trabalhos em grupo. 20% da carga horária da disciplina 
será realizada à distância.  
A professora estará à disposição dos acadêmicos para atendimento as 
segunda-feiras, das 14h às 17h no Ceplan/Vila Centenário. 
 

 
 

Avaliação do Aluno:  
A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com base no 
desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
Prova I (individual) – 30%. 
Prova II (individual) – 30% 
Trabalho em duplas - 40%. 
Exame Final – 04/07/2019 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
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A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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