UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
PROGRAMA DE DISCIPLINA

DEPARTAMENTO:

06.33 - DEPTO. DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CTB
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CÓDIGO

NOME

(T – P)

CTB106

CONTABILIDADE GERAL

(2-2)

OBJETIVOS – ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:
Reconhecer e descrever os elementos básicos para elaboração de demonstrativos contábeis.

Elaborar e interpretar demonstrativos contábeis.

PROGRAMA:

TÍTULO E DESCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES
Conteúdo programático
UNIDADE 1 - PATRIMÔNIO
1.1 - Conceito contábil, representação gráfica e situação patrimonial.
1.2 - Patrimônio como investimento e fonte de financiamento: as origens e
aplicações de capitais.
UNIDADE 2 - AS ORIGENS DE CAPITAL
2.1 - Os capitais próprios e os capitais de terceiros: conceito e
características.
2.2 - Origens dos capitais próprios: fontes externas e fontes internas.
2.3 - Representação dos capitais próprios: o patrimônio líquido.
2.3.1 - Composição do patrimônio líquido: capital, reservas e lucros não
distribuídos.
2.3.2 - Características do capital: capital autorizado, capital subscrito e
capital integralizado.
2.4 - Origem dos capitais de terceiros: fontes externas e fontes internas.
2.5 - As exigibilidades: conceito e características.
2.6 - Principais contas representativas das exigibilidades.
UNIDADE 3 - AS APLICAÇÕES DE CAPITAIS
3.1 - O ativo: definição e características.
3.2 - Componentes do ativo: bens e direitos.
3.3 - Classificação dos ativos de acordo com a natureza de seus elementos:
aplicações circulantes de longo e permanentes.
3.4 - As contas dedutivas do ativo.
UNIDADE 4 - FATOS CONTÁBEIS OU VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
4.1 - Classificação: permutativos, modificações e mistos.
4.2 - Operações representativas de fatos contábeis estudadas através de contas
"T".
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TÍTULO E DESCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES
UNIDADE 5 - RECEITAS E DESPESAS
5.1 - Conceito e características.
5.2 - O confronto receita-despesa, resultado e seu reflexo no patrimônio líquido.
5.3 - As variações no patrimônio líquido e a situação econômica.
UNIDADE 6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
6.1 - Balanço patrimonial.
6.1.1 - Conceito, utilidades e limitações.
6.1.2 - Grupos de contas do balanço patrimonial segundo a lei nº 6404/76.
6.1.3 - As notas explicativas.
6.1.4 - A estrutura do balanço patrimonial para fins de análise.
6.2 - Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido.
6.2.1 - Importância e utilidade.
6.2.2 - Técnica de elaboração.
6.3 - Demonstrativos das origens e aplicações dos recursos.
6.3.1 - Conceito, conteúdo e utilidade.
6.3.2 - Conceito de capital circulante líquido.
6.3.3 - Forma de apresentação.
6.3.4 - Técnica de elaboração.
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