
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL – IEDAR 

CURSO: CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
PLANO DE ENSINO – APRENDIZAGEM 

 

Disciplina: ECO 01095 – Contabilidade e Análise de Balanço 
Carga horária: 60h – 4 créditos 
Período letivo: 4º período de 2019 
Turma: 2017 
Professor: Evaldo Gomes Júnior 
E-mail:  evaldo.gomes@unifesspa.edu.br 

 
EMENTA 
Conceitos básicos de contabilidade. Relatórios contábeis e estática patrimonial A 

identificação da empresa. As fontes de recursos das empresas. Análise de ações. Balanço 

patrimonial. Outras demonstrações contábeis. Introdução à inflação nas empresas. 

Introdução à contabilidade de custos. Análise de balanços. 

 

OBJETIVO 
Capacitar o aluno a dominar os conceitos fundamentais da contabilidade geral e de custos, 

dando ênfase à interpretação e análise dos relatórios contábeis no âmbito da gestão da 

empresa. 

 

COMPETÊNCIAS 

O discente devem encerrar a disciplina apto a atuar na análise financeira de empresas não 

financeiras, desde micro e pequenas empresas a grandes conglomerados produtivos e 

comerciais. 

 

MÉTODO DE TRABALHO 
Aulas expositivas com uso de quadro e projeção (data-show) e resolução de exercícios em 

sala. Uso de software de cálculo em planilha em algumas aulas para facilitar a elaboração 

de índices. Elaboração de trabalho de análise setorial para empresas presentes na 

economia nacional ao longo do semestre. É condição necessária para o bom desempenho 

na disciplina a leitura da bibliografia obrigatória. É facultada a leitura da bibliografia 



complementar. Dúvidas e sugestões devem ser feitas pessoalmente ou enviadas por e-

mail. 

 
FORMAS E MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 
i) Atividades de construção de demonstrações financeiras e índices analíticos em sala de 

aula; ii) Atividades de apreensão de conceitos contábeis básicos em sala de aula. Nestes 

dois primeiros caso os discentes deverão resolver problemas em dupla e apresentar as 

resoluções na lousa. 

iii) ao longo do semestre os discentes também desenvolverão um trabalho de conclusão de 

disciplina a ser entregue e apresentado no final do semestre, conforme calendário abaixo. 

Os pesos de cada uma destas atividades são apresentados abaixo: 

Atividade Peso 
Avaliação do conteúdo instrumental  

Atividades instrumentais 2,0 
Atividades conceituais 1,0 

Trabalho de conclusão de disciplina  
Apresentação 3,0 
Relatório escrito 4,0 

 

Obs.: 1) Para fazer a prova de segunda chamada é necessária a apresentação de atestado 

médico; 2) A participação em sala de aula será considerada na avaliação. 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE DISCIPLINA 
 
O trabalho consistirá em um relatório, em que se analisará as características gerais e o 

desempenho financeiro de empresas que farão parte de sua carteira de investimentos nos 

últimos três anos (2016 a 2018). As seguintes etapas devem ser realizadas: 

 

1. Definição das duplas. Cada dupla escolherá três empresas, sendo estas pertencentes à 

mesma área de atuação. Tais companhias serão escolhidas a partir de uma lista a ser 

disponibilizada pelo professor. 

 

2. Relatório Final: documento sucinto, em formato de relatório e com o máximo de dez 

páginas, em que se dimensiona o setor e as suas perspectivas. A dupla deve comparar o 

desempenho financeiro das empresas nos últimos três anos (2016, 2017 e 2018), entre 



elas. As análises partirão dos conceitos e práticas desenvolvidas ao longo do semestre 

(análises horizontais e verticais; indicadores de liquidez, rotatividade, endividamento, 

lucratividade e rentabilidade; análise DuPont e análise integrada), avaliando os reflexos nos 

preços de suas ações. Para facilitar a construção do trabalho, serão realizadas atividades 

periódicas baseadas em temas de aula aplicados aos demonstrativos das empresas 

escolhidas. 

 

Data de entrega: 03/12/2019 (via e-mail até as 23:59). 

 

3. Apresentação dos resultados em sala em que os grupos terão 20 minutos para 

desenvolvê-la por meio de uso de slides para apresentação de gráficos e tabelas. 

 

Datas de apresentação: 10/12/2019. 

 

Algumas informações: i) As demonstrações financeiras das empresas listadas na CVM, 

podem ser encontradas em <http://sistemas.cvm.gov.br>. As demonstrações das 

companhias abertas podem ser encontradas no site da Bovespa; ii) As médias setoriais 

mais atuais podem ser encontradas na Revista Exame edição Maiores e Melhores ou na 

Valor 1000 Maiores Empresas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 
 

1. Decisões empresariais e a contabilidade 

 1.1. A empresa e a tomada de decisão, fundamentos da administração financeira, 

decisão de investimento e de financiamento; 

 1.2. Mercados, concorrência e competitividade: tipos de mercados. 

 1.3. Análise de ações, renda fixa e derivativos, análise fundamentalista; 

 1.4. Funções da contabilidade e relatórios Contábeis; 

Bibliografia: Iudícibus e Marion (2011), cap. 01; Assaf Neto (2015), cap. 01 e 02. 

 

2. O Balanço Patrimonial 

 2.1. Componentes: ativo, passivo e patrimônio líquido; 

 2.2. Grupo de contas do ativo; 

 2.3. Grupo de contas do passivo exigível e não exigível; 

 2.4. Aspectos sobre ciclo operacional e sobre situação financeira versus econômica; 



Bibliografia: Iudícibus e Marion (2011), cap. 02, 03 e 04; Assaf Neto (2015), cap. 04. 

 

3. Demonstração do Resultado do Exercício 

 3.1. Componentes: estrutura dedutiva; 

 3.2. Regimes de contabilidade; 

 3.3. Resultado consolidado; 

Bibliografia: Iudícibus e Marion (2011), cap. 05; Assaf Neto (2015), cap. 05. 

 

4. Outras demonstrações contábeis 

 4.1. Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados; 

 4.2. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

 4.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

Bibliografia: IIudícibus e Marion (2011), cap. 06, 07 e 09; Assaf Neto, cap. 06. 

 

5. Introdução a inflação nas empresas e a contabilidade de custos 

 5.1. Inflação, índices e inflação interna das empresas; aspectos gerais da 

contabilidade de custos; 

 5.2. Cálculo dos custos; 

 5.3. Custos para decisão; custos para controle, orçamento, custo-padrão; 

 5.4. Indicadores de alavancagem: operacional; 

 5.5. Indicadores de alavancagem: financeira e total; 

Bibliografia: IIudícibus e Marion (2011), cap. 12, 13, 14 e 15; Assaf Neto (2015), cap. 03. 

 

6. Análise das demonstrações financeiras 

 6.1. Análise vertical e horizontal; 

 6.2. Indicadores de liquidez e rotatividade; indicadores do imobilizado; 

 6.3. Indicadores de endividamento e definição dos investimentos na empresa; 

 6.4. Indicadores de lucratividade e rentabilidade, produtividade; 

 6.5. Rentabilidade: ROA, ROE e ROI; 

 6.6. Cálculos de índices de valor adicionado, goodwill e análise DuPont. 

 6.7. Cálculo e análise de índices globais e de solvência; 

Bibliografia: IIudícibus e Marion (2011), cap. 10 e 11; Assaf Neto (2015), parte III e IV. 

 

Aula 01 – Apresentação do plano de ensino 03/09 
Aula 02 – Item 1.1 05/09 



Aula 03 – Item 1.2 10/09 
Aula 04 – Item 1.3 12/09 
Aula 05 – Item 1.4 17/09 
Aula 06 – Item 2.1 19/09 
Aula 07 – Item 2.2 01/10 
Aula 08 – Item 2.3 03/10 
Aula 09 – Item 2.4 08/10 
Aula 10 – Item 3.1 10/10 
Aula 11 – Item 3.2 15/10 
Aula 12 – Item 3.3 17/10 
Aula 13 – Prova 01 22/10 
Aula 14 – Item 4.1 29/10 
Aula 15 – Item 4.2 31/10 
Aula 16 – Item 4.3 05/11 
Aula 17 – Prova 02 07/11 
Aula 18 – Item 5.1 19/11 
Aula 19 – Item 5.2 12/11 
Aula 20 – Item 5.3 14/11 
Aula 21 – Item 5.4 19/11 
Aula 22 – Item 5.5 21/11 
Aula 23 – Item 6.1 26/11 
Aula 24 – Item 6.2 28/11 
Aula 25 – Item 6.3 03/12 
Aula 26 – Item 6.4 05/12 
Aula 27 – Item 6.5 10/12 
Aula 28 – Item 6.6  
Aula 29 – Item 6.7  
Aula 30 – Apresentação do trabalho de 
conclusão da disciplina 

 

*24 a 27/09 serão as Jornadas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
**24 A 28/10 serão os Jogos da Unifesspa. 
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